Filiala Nord-Est
Judeţul

Instituţia

1.

Vaslui

Primăria comunei
Muntenii de Sus

2.

Vaslui

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
07.08.2014
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale permanente şi de soluţionare a
(la ultimul control) întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Muntenii de Jos
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;

Constatări

Măsuri dispuse

ANULAT

Reprogramare control

Listele
electorale
complementare nu sunt
semnate de către primar şi
secretar;

- Semnarea listelor
electorale
complementare
de
către
primar
şi
1

Judeţul

Instituţia
06.08.2014

Obiective

- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
10.11.2010
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale permanente şi de soluţionare a
(la ultimul control) întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- Actualizarea LEP;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
- Autorizarea
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
persoanei
informaţii privind integritatea şi modul de
desemnate să
confecţionare a materialelor de logistică electorală
opereze modificări
(urne, cabine de vot etc.);
în LEP.
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări
- Există în listele electorale
permanente o persoană
care nu are trecute seria şi
numărul
actului
de
identitate;
- Decesele din perioada
08.03.2014 – 14.06.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea;

Măsuri dispuse
secretar. Termen de
realizare: 06 august
2014.
- Clarificarea situaţiei
persoanei care nu are
trecute
seria
şi
numărul actului de
identitate . Termen de
realizare: 12 august
2014.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu
modificările şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
^
lit.a 2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT Bosie
Irina Mihaela .

3.

Suceava

Primăria
municipiului
Câmpulung
Moldovenesc

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
DATA CONTROLULUI de către persoanele abilitate;
13.08.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
DATA ULTIMULUI
comunicărilor primite;
CONTROL EFECTUAT - respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
MĂSURI DISPUSE
sau erorile din listele electorale permanente;
(la ultimul control) - verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor

ANULAT

Reprogramare control
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
4.

Suceava

5.

Iaşi

Primăria comunei
Vama

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
13.08.2014
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale permanente şi de soluţionare a
(la ultimul control) întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Costeşti
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;

ANULAT

Reprogramare control

ANULAT

Reprogramare control
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Judeţul

Instituţia

Obiective

13.08.2014

- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

6.

Iaşi

Primăria comunei
Alexandru Ioan Cuza
DATA CONTROLULUI
27.08.2014

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Constatări

- Există în LEP 12 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.

Măsuri dispuse

-Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente
-Actualizarea datelor
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

-

7.

Neamţ

la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
MĂSURI DISPUSE
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
(la ultimul control) sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Girov
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
12.08.2014
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
05.11.2012
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale permanente şi de soluţionare a
(la ultimul control) întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de

Măsuri dispuse
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu
modificările şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
^
lit.a 2.

- Există în listele electorale
permanente 6 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul actului de
identitate;
- Decesele din perioada
27.05.2014 – 08.08.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
Termen de realizare:
19 august 2014.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu
modificările şi
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

8.

Neamţ

Primăria comunei
Săvineşti

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
12.08.2014
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
14.05.2014
comunicărilor primite;

Măsuri dispuse
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
^
lit.a 2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT Zaharia
Cristina;
-A fost sancţionat cu
AVERTISMENT
Mocanu Radu.

- Există în LEP 4 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul actului de
identitate;
- Decesele din perioada
25.05.2014 – 12.08.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la

- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
Termen de realizare:
19 august 2014.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
7

Judeţul

Instituţia

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

9.

Botoşani

Primăria comunei
Călăraşi

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune cunoştinţă a cazurilor care
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor impun radierea.
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu
modificările şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
^
lit.a 2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT Iftimia
Paula;
- A fost sancţionat cu
AVERTISMENT
Bendrin Constantin.

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;

Reprogramare control

ANULAT
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Judeţul

Instituţia
DATA CONTROLULUI
27.08.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

10. Botoşani

Primăria comunei
Hlipiceni
DATA CONTROLULUI
27.08.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Obiective
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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Judeţul

Instituţia

Obiective

-

comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

Filiala Nord-Est
Judeţul
1.

Iaşi

Constatări

Măsuri dispuse

CONTROALE EFECTUATE ŞI NEPROGRAMATE
Instituţia

Obiective

Primăria comunei
Drăguşeni

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza

DATA
CONTROLULUI
26.08.2014
DATA ULTIMULUI

Constatări
- Nu există persoane
autorizate prin dispoziţia
primarului să opereze
modificări în Registrul
electoral;
- Există în listele electorale
permanente 2 persoane
care nu au trecute seria şi

Măsuri dispuse
Autorizarea
persoanelor pentru a
efectua operaţiuni în
Registrul
electoral.
Termen de realizare:
27 august 2014.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
10

Judeţul

Instituţia

Obiective

CONTROL
EFECTUAT
05.07.2012

comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

Constatări
numărul actului de
identitate;
- Un deces din perioada
25.05.2014-26.08..2014 a
fost operat cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
trecute
seria
şi
numărul actului de
identitate . Termen de
realizare:
02
septembrie 2014.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
^
lit.a 2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionat cu
11

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
AMENDĂ Ţibichi Florin
Lucian.

2.

Vaslui

Primăria comunei
Rebricea
DATA
CONTROLULUI
26.08.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
12.04.2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

- Nu există o a doua
persoană autorizată să
opereze modificări în
Registrul electoral;
- Există în listele electorale
permanente o persoană
care nu are trecute seria şi
numărul actului de
identitate;
- Un număr de 9 decese din
perioada 25.05.201426.08..2014 au fost operate
cu depăşirea termenului
legal de 24 de ore de la data
luării la cunoştinţă a
cazurilor care impun
radierea.

- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru
a efectua operaţiuni în
Registrul electoral.
Termen de realizare:
05 septembrie 2014.
- Clarificarea situaţiei
persoanei care nu are
trecute seria şi
numărul actului de
identitate . Termen de
realizare: 29 august
2014.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform cazurilor
prevăzute de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu modificările şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile art.50
lit.a^2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data luării la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
12

Judeţul

3.

Suceava

Instituţia

Primăria comunei
Dumbrăveni
DATA
CONTROLULUI
27.08.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
13.02.2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele

Constatări

- Nu există o a doua
persoană autorizată să
opereze modificări în
Registrul electoral;
- Există în listele electorale
permanente un număr de
10 persoane care nu au
trecute seria şi numărul
actului de identitate;
- Decesele din perioada
25.05.2014-27.08.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
impun actualizarea sau
radierea.
- Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de realizare:
permanent.
- A fost sancţionat cu
AMENDĂ Onu Alina
Elena
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru
a efectua operaţiuni în
Registrul
electoral.
Termen de realizare:
28 august 2014.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
seria
şi
numărul actului de
identitate în listele
electorale
permanente. Termen
de
realizare:
03
septembrie 2014.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
13

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

4.

Botoşani

Primăria comunei
Curteşti
DATA
CONTROLULUI

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente

- Există în listele electorale
permanente un număr de 7
persoane care nu au trecute
seria şi numărul actului de
identitate;

Măsuri dispuse
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
^
lit.a 2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionat cu
AMENDĂ
Pârvan
Neculai Dragoş prin
proces
verbal
de
constatare
a
contravenţiei seria AEP
nr. 0000461.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute seria şi
numărul actului de
identitate . Termen de
14
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Instituţia

Obiective

Constatări

27.08.2014

de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

- Un număr de 5 decese din
perioada 25.05.201427.08..2014 au fost operate
cu depăşirea termenului
legal de 24 de ore de la data
luării la cunoştinţă a
cazurilor care impun
radierea;
- Un număr de 4 decese din
perioada 25.05.201427.08..2014 nu au fost
operate.

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
20.10.2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

5.

Suceava

Primăria comunei
Dărmăneşti

- verificarea modului de păstrare a registrelor - Nu există o a doua
cuprinzând listele electorale permanente;
persoană autorizată să

Măsuri dispuse
realizare: 03
septembrie 2014.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform cazurilor
prevăzute de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu modificările şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile art.50
lit.a^2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data luării la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
- Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de realizare:
permanent.
- A fost sancţionat cu
AMENDĂ Creţu Costel.
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru
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Instituţia
DATA
CONTROLULUI
28.08.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
13.02.2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

Obiective

Constatări

- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

opereze modificări în
Registrul electoral;
- Un număr de 14 decese
din perioada 25.05.201428.08..2014 au fost operate
cu depăşirea termenului
legal de 24 de ore de la data
luării la cunoştinţă a
cazurilor care impun
radierea.
.

Măsuri dispuse
a efectua operaţiuni în
Registrul
electoral.
Termen de realizare:
29 august 2014.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
lit.a^2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionat cu
AVERTISMENT Jitariuc
16

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Gheorghe.

6.

Bacău

Instituţia
Prefectului
Judeţului Bacău
DATA
CONTROLULUI
18-22.08.2014

- sprijinirea Instituţiei Prefectului judeţului Bacău în
vederea distribuirii către primării a plicurilor
conţinând noile credenţiale pentru accesarea
Registrului Electoral.

-

-

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Biroul judeţean Botoşani
Judeţul
Instituţia
1.

Botoşani

Primăria comunei
Cristeşti

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
28.08.2014
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;

Constatări
- Există în LEP 5 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
- 5 decese din perioada
25.05-28.08.2014 au fost
operate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
17

Judeţul

2.

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune cunoştinţă a cazurilor care conform
cazurilor
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor impun radierea.
prevăzute
de
MĂSURI DISPUSE
electorale permanente şi de soluţionare a
dispoziţiile art. 23 alin.
(la ultimul control) întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
1 din Legea 35/2008,
sau erorile din listele electorale permanente;
cu
modificările şi
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
completările
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
ulterioare, raportat la
dispoziţiile art. 50
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
lit.a^2. Termen de
(urne, cabine de vot etc.);
realizare: 24 ore de la
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
data
luării
la
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
cunoştinţă de către
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
primar a cazurilor ce
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
impun actualizarea sau
- acordarea de îndrumare electorală privind
radierea.
modalitatea de predare spre topire a listelor
Respectarea
electorale permanente, conform prevederilor art.
hotărârilor
şi
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT Gânga
Doinţa, inspector.
Botoşani Instituţia Prefectului - sprijinirea Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani
Judeţului Botoşani în vederea distribuirii către primării a plicurilor
conţinând noile credenţiale pentru accesarea
DATA CONTROLULUI Registrului Electoral.
18-22.08.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

Biroul judeţean Iaşi
Judeţul
1.

Iaşi

Instituţia
Primăria comunei
Andrieşeni

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
28.08.2014
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
MĂSURI DISPUSE
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
(la ultimul control) sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele

-Există în LEP o persoană
căreia îi lipseşte seria şi
numărul
actului
de
identitate.
-Decesele din perioada
25.04-20.08.2014 au fost
operate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

-Clarificarea situaţiei
persoanei căreia îi
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
-Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu
modificările şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
^
lit.a 2.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată.
2.

Iaşi

Instituţia Prefectului - sprijinirea Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi în
Judeţului Iaşi
vederea distribuirii către primării a plicurilor
conţinând noile credenţiale pentru accesarea
DATA CONTROLULUI Registrului Electoral.
18-22.08.2014

Măsuri dispuse
Autorităţii Electorale
Permanente.
-A fost sancţionat cu
AVERTISMENT
Andrieşeni
Turcu
Maricel

-

-

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Biroul judeţean Neamţ
Judeţul
Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

20

1.

Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Gherăeşti

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
26.08.2014
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
23.01.2013
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări
- există în LEP 12 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-exemplarele anterioare ale
listelor
electorale
permanente nu au fost
predate spre topire;
-există disfuncţionalităţi în
aplicarea
întocmai
a
dispoziţiilor
art.23
din
Legea
nr.35/2008
cu
modificările şi completările
ulterioare, în sensul că
radierea deceselor din
perioada
25.05.201426.08.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore;
-nu a fost afişat la sediul
primăriei anunţ cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta listele electorale
permanente,
conform
art.26 alin.(7) din Legea
nr.35/2008.

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria
şi
numărul
actului de identitate.
Termen de realizare:
02 septembrie 2014.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 şi 2 din Legea
35/2008,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
lit.a^2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- Efectuarea de acţiuni
în scopul întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii fără
adresă completă de
domiciliu (denumire
arteră, număr imobil).
Termen de realizare:
permanent.
- Nominalizarea unei a
doua persoane, prin
dispoziţia primarului
care să opereze direct
în Registrul electoral,
în situaţia absenţei
titularului din diverse
motive.Termen
de
realizare:
02
septembrie 2014.
-Punerea la dispoziţia
alegătorilor
spre
consultare a listelor
electorale permanente
(acestea
nu
se
afişează)
prin
întocmirea unui anunţ
şi a unui proces verbal
de afişare la sediul
primăriei.Termen de
realizare: permanent.
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
- A fost sancţionată cu
AMENDĂ Pălănceanu
Marcela – secretar.

2.

Neamţ

Primăria comunei
Ruginoasa

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
27.08.2014
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
25.07.2011
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);

- Există disfuncţionalităţi în
aplicarea
întocmai
a
dispoziţiilor
art.23
din
Legea
nr.35/2008
cu
modificările şi completările
ulterioare, în sensul că
radierea a 2 decese din
perioada
25.05.201426.08.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore;
- Nu a fost afişat la sediul
primăriei anunţ cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta listele electorale
permanente,
conform
art.26 alin.(7) din Legea
nr.35/2008.

- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 şi 2 din Legea
35/2008,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
^
lit.a 2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
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Judeţul

Instituţia

Obiective
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări

Măsuri dispuse
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- Efectuarea de acţiuni
în scopul întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii fără
adresă completă de
domiciliu (denumire
arteră, număr imobil).
Termen de realizare:
permanent.
- Punerea la dispoziţia
alegătorilor
spre
consultare a listelor
electorale permanente
(acestea
nu
se
afişează)
prin
întocmirea unui anunţ
şi a unui proces verbal
de afişare la sediul
primăriei.Termen de
realizare: permanent.
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT Mircea
Elena – consilier.
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3.

Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Bicaz-Chei
DATA CONTROLULUI
28.08.2014

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT - verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări
- Există în LEP 2 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-exemplarele anterioare ale
listelor
electorale
permanente nu au fost
predate spre topire;
- Există disfuncţionalităţi în
aplicarea
întocmai
a
dispoziţiilor
art.23
din
Legea
nr.35/2008
cu
modificările şi completările
ulterioare, în sensul că
radierea a 6 decese din
perioada
25.05.201426.08.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore;

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria
şi
numărul
actului de identitate.
Termen de realizare:
04 septembrie 2014.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 şi 2 din Legea
35/2008,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
lit.a^2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- Efectuarea de acţiuni
în scopul întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii fără
adresă completă de
domiciliu (denumire
arteră, număr imobil).
Termen de realizare:
permanent.
- Nominalizarea unei a
doua persoane, prin
dispoziţia primarului
care să opereze direct
în Registrul electoral.
Termen de realizare:
04 septembrie 2014.
- A fost sancţionată cu
Găină Alina-Ionela –
consilier.
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Judeţul
4.

Neamţ

Instituţia

Obiective

Instituţia Prefectului - sprijinirea Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ în
Judeţului Neamţ
vederea distribuirii către primării a plicurilor
conţinând noile credenţiale pentru accesarea
DATA CONTROLULUI Registrului Electoral.
18-22.08.2014

Constatări
-

Măsuri dispuse
-

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Biroul judeţean Suceava
Judeţul
Instituţia
1.

Suceava

Primăria comunei
Ipoteţti

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
29.08.2014
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale permanente şi de soluţionare a
(la ultimul control) întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;

Constatări
- Radierea a 9 decese,
înregistrate în perioada
25.05 - 27.08.2014, s-a
operat fără a fi respectat
termenul legal de 24 de ore
de la luarea la cunoştinţă.

Măsuri dispuse
- Actualizarea datelor
de
identificare
a
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
Electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute de disp. Art.
23 alin. 1 din Legea nr.
35/2008,
cu
respectarea
termenului legal de 24
de ore de la luarea la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor care
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Judeţul

2.

Suceava

Instituţia

Obiective

-

- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Instituţia Prefectului - sprijinirea Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ în
Judeţului Suceava vederea distribuirii către primării a plicurilor
conţinând noile credenţiale pentru accesarea
DATA CONTROLULUI Registrului Electoral.
18-22.08.2014

Constatări

-

Măsuri dispuse
impun actualizarea sau
radierea;
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile pe care
trebuie
să
le
îndeplinească
localurile secţiilor de
votare;
Respectarea
Hotărârilor
şi
Instrucţiunilor AEP.
A fost sancţionată cu
AMENDĂ Corjuc OanaLiliana - secretar.
-

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Biroul judeţean Vaslui
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1.

Judeţul

Instituţia

Vaslui

Primăria comunei
Banca

Obiective

- verificarea modului de respectare a prevederilor
legale privind autorizarea persoanei care efectuează
operaţiuni de modificare în listele electorale
DATA CONTROLULUI permanente;
27.08.2014
- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
DATA ULTIMULUI
- verificarea modului de întocmire a listelor
CONTROL EFECTUAT electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
MĂSURI DISPUSE
comunicărilor primite;
(la ultimul control) - respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de respectare a protecţiei
datelor cu caracter personal cuprinse în listele
electorale;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art. 70

Constatări
- Există în LEP 8 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate,
Lipsa
Dispoziţiei
primarului de desemnare a
unei persoane să opereze
modificări
în
Registrul
electoral ;
Listele
electorale
permanente cât şi listele
electorale complementare
nu sunt semnate de cei în
drept (primar şi secretar) ;
- Lipsa unui anunţ la
avizierul primăriei prin care
alegătorii să fie informaţi cu
privire
la modul de
consultare
a
listelor
electorale, pe tot parcursul
anului;
- Decesele din perioada
25.05.2014 – 27.08.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate;
- Emiterea Dispoziţiei
primarului
de
desemnare a două
persoane care să
opereze
actualizări/modificări
în Registrul electoral ;
- Semnarea listelor
electorale permanente
şi a listelor electorale
complementare de cei
în drept (primar şi
secretar);
- Afişarea unui anunţ
la avizirul primăriei
prin care alegătorii să
fie informaţi cu privire
la modul de consultare
a listelor electorale, pe
tot parcursul anului ;
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

alin. (5) din Legea nr. 370/2004 republicată, şi cu
respectarea Legii nr.16/1996 a arhivelor naţionale.

2.

Vaslui

Primăria comunei
Dragomireşti

- verificarea modului de respectare a prevederilor
legale privind autorizarea persoanei care efectuează
operaţiuni de modificare în listele electorale
DATA CONTROLULUI permanente;
28.08.2014
- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
DATA ULTIMULUI
- verificarea modului de întocmire a listelor
CONTROL EFECTUAT electorale permanente;
06.12.2007
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
MĂSURI DISPUSE
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
(la ultimul control) comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor

- Există în LEP 26 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
- Decesele din perioada
25.05.2014 – 28.08.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
cu
modificările şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
^
lit.a 2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
- Afişarea unui anunţ
la avizierul primăriei
prin care alegătorii să
fie informaţi cu privire
la modul de consultare
a listelor electorale, pe
tot parcursul anului ;
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
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Judeţul

Instituţia

Obiective
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de respectare a protecţiei
datelor cu caracter personal cuprinse în listele
electorale;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art. 70
alin. (5) din Legea nr. 370/2004 republicată, şi cu
respectarea Legii nr.16/1996 a arhivelor naţionale.

Constatări

Măsuri dispuse
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu
modificările şi
completările
ulterioare, raportat la
dispoziţiile
art.50
^
lit.a 2. Termen de
realizare: 24 ore de la
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
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Judeţul
Vaslui

Instituţia

Obiective

Instituţia Prefectului - sprijinirea Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ în
Judeţului Vaslui
vederea distribuirii către primării a plicurilor
conţinând noile credenţiale pentru accesarea
DATA CONTROLULUI Registrului Electoral.
18-22.08.2014

Constatări
-

Măsuri dispuse
-

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-
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