Filiala Nord-Est

1.

Judeţul

Instituţia

Suceava

Primăria oraşului
Cajvana

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
02.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT 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
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
- Nu este desemnată a
doua persoană pentru a
efectua operaţiunile în
Registrul Electoral;
- 7 decese înregistrate în
perioada 25.05-03.09.2014
au
fost
operate
cu
depăşirea termenului legal
de 24 de ore de la data
luării la cunoştinţă a
cazurilor
care
impun
radiere;
- Există în listele electorale
permanente 14 persoane
care nu au trecute seria şi
numărul
actului
de
identitate;
- Nu au existat acţiuni de
popularizare a faptului că
alegătorii pot consulta
listele electorale, conform
art. 26 alin. 7 din Legea
35/2008.

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate.
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru a
efectua operaţiunile în
Registrul electoral.
- 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 impun actualizarea
sau radierea;
- Popularizare faptului
că
alegătorii
pot
consulta
listele
electorale conform art.
26 alin. 7 din Legea
35/2008;
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2.

Suceava

Instituţia

Primăria comunei
Pârteştii de Jos

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
02..09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT 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

Constatări

- Există în LEP 8 persoane
care au lipsă seria şi
numărul
actului
de
identitate;
Radierea a 4 decese,
înregistrate în perioada
25.05-02.09.2014 au fost
operate
în
Registrul
electoral cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a acestora.

Măsuri dispuse
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare.
Respectarea
Hotărârilor
şi
Instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
A fost sancţionată cu
AVERTISMENT
Ciotu
Maria- consilier.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate.
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare. Actualizarea datelor de
identificare
a
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
Electoral şi radierea
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

(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;.

3.

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 impun actualizarea
sau radierea;
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
Botoşani
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor - Există în LEP 3 persoane - Clarificarea situaţiei
Gorbăneşti
cuprinzând listele electorale permanente;
cărora le lipsesc seria şi persoanelor cărora le
- verificarea modului de întocmire a listelor numărul
actului
de lipsesc seria şi numărul
DATA
electorale permanente;
identitate.
actului de identitate.
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale - 1 deces din perioada
- Actualizarea datelor
permanente de către persoanele abilitate;
25.05-02.09.2014 a fost
de identificarea ale
02.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale operat cu depăşirea
cetăţenilor
români
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza termenului legal de 24 de
înscrişi în Registrul
CONTROL EFECTUAT comunicărilor primite;
ore de la data luării la
electoral şi radierea
- 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 dispoziţiile
electorale permanente şi de soluţionare a - 3 decese din perioada
art. 23 alin. 1 din Legea
MĂSURI DISPUSE
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 25.05-02.09.2014 nu au
35/2008,
cu
fost operate
modificările
şi
(la ultimul control) sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a -Lipsa celei de-a doua
completările ulterioare,
materialelor de logistică electorală; obţinerea de persoane autorizate să
raportat la dispoziţiile
informaţii privind integritatea şi modul de lucreze în Registrul
art. 50 lit.a^2. Termen
confecţionare a materialelor de logistică electorală electoral
de realizare: 24 ore de
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Instituţia

Obiective

Constatări

(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;.

4.

Iaşi

Primăria comunei
Bârnova

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
02.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT 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

- Există în LEP 15 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
- Radierea persoanelor
decedate s-a făcut cu
depăşirea termenului legal

Măsuri dispuse
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
Calimandriuc Valentin secretar
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate
- Actualizarea datelor
de
identificare
a
pers.înscrise în Registrul
electoral şi radierea
cf.legii.
-A fost sancţionat cu
AMENDĂ
CONTRAVENŢIONALĂ
Vlad Ionuţ-Bogdan consilier
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5.

Neamţ

Instituţia

Obiective

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
Ceahlău
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
02.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT 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
MĂSURI DISPUSE
(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;

Constatări

-Există în LEP o persoană
căreia îi lipseşte seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-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
25.05.201402.09.2014 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:
08
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
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Instituţia

Obiective
- 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
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea. Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P. nr.4/2008-privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor
de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.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
6

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
realizare:
02
septembrie 2014.
-A fost sancţionat cu
amendă
contravenţională,
în
cuantum de 1.000 lei
domnul Savin RobertŞtefan – inspector
superior,
conform
procesului verbal de
constatare
a
contravenţiilor
seria
AEP nr.0000444.

6.

Vaslui

Primăria comunei
Pogoneşti

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
02.09.2014
- 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 la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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.);

- Decesele din perioada
25.05.2014 – 02.09.2014
au fost operate cu
depăşirea termenului legal
de 24 de ore de la data
luării la cunoştinţă a
cazurilor care impun
radierea.

-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.
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Instituţia

Obiective

Constatări

- 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;.

7.

Bacău

Primăria comunei
Pârjol

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
03.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT comunicărilor primite;
21.03.2013
- 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. ;

Măsuri dispuse
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente. Termen
de realizare: permanent
- Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente

- Există în LEP 6 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul actului de
identitate;
- Un număr de 21 decese
din perioada 25.05.2014 –
01.09.2014 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: 5
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
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Instituţia

Obiective

Constatări

- 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.

Bacău

Primăria comunei
Ardeoani

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
03.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT comunicărilor primite;
07.03.2013
- 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

Măsuri dispuse
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
Scripcaru
Geta
consilier .

- Există în LEP o persoană
căreia îi lipseşte seria şi
numărul
actului
de
identitate;
- Un număr de 4 decese din
perioada 25.05.2014 –
01.09.2014 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
lipseşte seria şi numărul
actului de identitate.
Termen de realizare: 5
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
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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;.

9.

Botoşani

Primăria comunei
Tudora

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
03.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT 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

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 sancţionat cu
AVERTISMENT Neamţu
Constantin - secretar .

- Există în LEP 5 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
- 27 de decese din perioada
25.05-03.09.2014 au fost
operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.
- Lipsa celei de-a doua
persoane autorizate să

- 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
conform
cazurilor
prevăzute de dispoziţiile
art. 23 alin. 1 din Legea
35/2008,
cu
10

Judeţul

Instituţia
(la ultimul control)
-

10.

Iaşi

Primăria comunei
Aroneanu

Obiective

Constatări

sau erorile din listele electorale permanente;
lucreze în Registrul
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a electoral
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
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
03.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT 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

- Radierea persoanelor
decedate s-a făcut cu
depăşirea termenului legal
de 24 de ore
- Exisă în LEP o singură
pers.fără serie/nr. CI.

Măsuri dispuse
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
AMENDĂ
Cucoreanu
Constantin, inspector
- Autorizarea celei de-a
a 2-a persoane, prin
dispoziţia primarului, sa
opereze
in
RE;
- Actualizarea datelor
de
identificare
a
pers.înscrise în Registrul
electoral şi radierea
cf.legii.

11

Judeţul

Instituţia

Obiective

Măsuri dispuse

(la ultimul control)

11.

Neamţ

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
Trifeşti
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
09.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT 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.);

Constatări

-Există în LEP 5 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-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
25.05.201409.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore;

-Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate. Termen
de
realizare:
16
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,
12

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
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.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P. nr.4/2008-privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor
de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Termen de
realizare:permanent.
-Efectuarea de acţiuni
în scopul întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii fără
13

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
adresă completă de
domiciliu. Termen de
realizare: permanent.
-A fost sancţionat cu
amendă
contravenţională,
în
cuantum de 1.000 lei
domnul
Bădărău
Gheorghe-şef.S.V.S.U.
conform
procesului
verbal de constatare a
contravenţiilor
seria
AEP nr.0000447.

12.

Vaslui

Primăria comunei
Măluşteni

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
03.09.2014
- 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 la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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.);

-Există în LEP 11 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 03.09.2014
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.
-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
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute de dispoziţiile
art. 23 alin. 1 din Legea
14

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

- 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;.

13.

Bacău

Primăria comunei
Agăş
DATA
CONTROLULUI
04.09.2014

- 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;

- Există în LEP o persoană
căreia îi lipseşte seria şi
numărul actului de
identitate;
- Un număr de 22 decese
din perioada 25.05.2014 –
03.09.2014 au fost operate
cu depăşirea termenului
legal de 24 de ore de la

Măsuri dispuse
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.
-Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
- Clarificarea situaţiei
persoanei căreia îi
lipseşte seria şi numărul
actului de identitate.
Termen de realizare: 8
septembrie 2014.
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru a
efectua operaţiuni în
15

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune data luării la cunoştinţă a
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor cazurilor care impun
electorale permanente şi de soluţionare a radierea.
21.03.2013
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Măsuri dispuse
Registrul
electoral.
Termen de realizare: 8
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 sancţionată cu
AVERTISMENT
Frant
Doina - secretar .
16

14.

Judeţul

Instituţia

Bacău

Primăria comunei
Palanca

15. Botoşani

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
04.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
14.05.2013
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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Primăria comunei
Frumuşica

Constatări
- Un număr de 4 decese din
perioada 25.05.2014 –
02.09.2014 au fost operate
cu depăşirea termenului
legal de 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă a
cazurilor
care
impun
radierea.

Măsuri dispuse
- 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 sancţionată cu
AVERTISMENT
Urdea
Rodica - secretar .

- verificarea modului de păstrare a registrelor - Există în LEP 4 persoane - Clarificarea situaţiei
cuprinzând listele electorale permanente;
cărora le lipseşte seria şi persoanelor cărora le
- verificarea modului de întocmire a listelor numărul
actului
de lipsesc seria şi numărul
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

DATA
CONTROLULUI
04.09.2014

electorale permanente;
identitate.
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 la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

16.

Iaşi

Primăria comunei
Miroslava
DATA
CONTROLULUI

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

- LEP nu sunt păstrate în
registre speciale cu file
detaşabile
- Operaţiunile în RE sunt
efectuate de o pers. care

Măsuri dispuse
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. 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.
-Autorizarea persoanei,
prin
Dispoziţie,
să
efectueze operaţiuni în
RE.
-Clarificarea
situaţiei
18

Judeţul

Instituţia
04.09.2014

17.

Neamţ

Obiective

permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Pângăraţi
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
04.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor

Constatări

Măsuri dispuse

nu este autorizată prin
Dispoziţie, conf.legii.
- Există în LEP 23 de
persoane fără serie şi nr.CI.
-Radierea
persoanelor
decedate s-a făcut cu
depăşirea termenului legal
- LEC nu sunt semnate de
secretarul UAT

pers.fără serie şi nr. CI.
- LEP să fie îndosariate
conf.legii în registru
special
cu
file
detaşabile;
- LEC să fie semnate de
persoanele abilitate;
-Să fie trecute 2 pers.
pe Dispoziţie pentru
operarea în Registrul
electoral.
-A fost sancţionată cu
AMENDĂ
CONTRAVENŢIONALĂ
Surdu Elena Roxanainspector

-Există în LEP 5 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-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

-Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate. Termen
de
realizare:
11
septembrie 2014.
-Actualizarea datelor de
identificarea
ale
cetăţenilor
români
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

-

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;.

perioada
25.05.201404.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore;

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

Măsuri dispuse
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
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P. nr.4/2008-privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor
de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-Respectarea
hotărârilor
şi
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
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 sat,
arteră, număr imobil).
Termen de realizare:
permanent.
-A fost sancţionat cu
avertisment,
domnul
Antoniu
Gabrielcomunei
secretarul
conform
procesului
verbal de constatare a
contravenţiilor
seria
AEP nr.0000446.

18.

Vaslui

Primăria comunei
Arsura
DATA
CONTROLULUI
04.09.2014

DATA ULTIMULUI

- 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

-Există în LEP 6 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 09.09.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care

-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
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Instituţia

Obiective

Constatări

CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor impun radierea.
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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Măsuri dispuse
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,
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.
-Predrea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
22
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Instituţia

Suceava

Primăria oraşului
Vicovu de Sus

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
09.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări
- Radierea a 8
decese
înregistrate în perioada
25.05-09.09.2014 au fost
operate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea;
- Nu este desemnată a
doua persoană pentru a
efectua operaţiunile în
Registrul Electoral;
- Există în listele electorale
permanente 7 persoane
care nu au trecute seria şi
numărul
actului
de
identitate;

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 impun actualizarea
sau radierea;
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru a
efectua operaţiunile în
Registrul electoral.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu are
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate;
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare. Respectarea hotărârilor
23

Judeţul

20.

Suceava

Instituţia

Primăria comunei
Vicovu de Jos

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
09.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări

- Radierea a 9
decese
înregistrate în perioada
25.05-09.09.2014 au fost
operate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea;
- Există în listele electorale
permanente 2 persoane
care nu au trecute seria şi
numărul
actului
de
identitate;

Măsuri dispuse
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
A fost sancţionat cu
AVERTISMENT Schipor
Gheorghe- inspector.
- 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 impun actualizarea
sau radierea;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu are
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate;
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
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21. Botoşani

Instituţia

Primăria comunei
Dimăcheni

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
09.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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;

Constatări

- 6 de decese din perioada
25.05-09.09.2014 au fost
operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
secţiilor de votare. Respectarea hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
A fost sancţionată cu
AMENDĂ
CONTRAVENŢIONALĂ
Burciu
Marianasecrectar.
- 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
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Instituţia

Obiective

Constatări

- 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;.

22.

Iaşi

Primăria comunei
Leţcani

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
09.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.

- Există în LEP 14 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
- În perioada 25.058.09.2014
au
fost
înregistrate 12 decese iar 3
dintre acestea au fost
radiate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionat cu
AVERTISMENT
Andriescu Constantinreferent
- 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
conform
cazurilor
prevăzute de dispoziţiile
art. 23 alin. 1 din Legea
35/2008,
cu
modificările
şi
completările ulterioare
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
23.

Neamţ

Primăria comunei
Văleni

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
07.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

-Există în LEP 6 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-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
25.05.201409.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore;

-Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate. Termen
de
realizare:
15
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
Permanente. Termen
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
de
realizare:
permanent.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P. nr.4/2008-privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor
de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-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. Termen de
realizare: permanent.
-A fost sancţionat cu
avertisment
domnul
Hăisan
Gheorghesecretarul
comunei,
conform
procesului
verbal de constatare a
contravenţiilor
seria
AEP nr.0000448.
28

24.

Judeţul

Instituţia

Vaslui

Primăria comunei
Alexandru Vlahuţă

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
09.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări
-Există în LEP 3 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 09.09.2014 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.
-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
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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25.

Bacău

Instituţia

Primăria comunei
Buciumi

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
10.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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;

Constatări

- Un deces din perioada
25.05.2014 – 09.09.2014 a
fost operat cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea;
- O persoană căreia i-a fost
interzis dreptul de a vota şi
nu a fost radiată în
Registrul electoral

Măsuri dispuse
Autorităţii
Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
-Predrea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
- 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
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Obiective

Constatări

- 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;.

26.

Bacău

Primăria comunei
Tamaşi

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
10.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.

Măsuri dispuse
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT
Bilei
Elena - secretar .

- Există în LEP 5 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul actului de
identitate;
- Un număr de 7 decese din
perioada 25.05.2014 –
09.09.2014 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: 15
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
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Obiective

Constatări

70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

27. Botoşani

Primăria comunei
Vlăsineşti

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
10.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.

Măsuri dispuse
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.

- 6 de decese din perioada
25.05-10.09.2014 au fost
operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

- 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.
32

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
28.

Iaşi

Primăria comunei
Movileni

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
10.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

-Există în LEP o persoană
căreia îi lipseşte seria şi
numărul
actului
de
identitate.
- În perioada 25.058.09.2014
au
fost
înregistrate 7 decese iar 3
dintre acestea au fost
radiate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
- Au fost sancţionate cu
AVERTISMENT Teufin
Alexandru -secretar .
-Clarificarea
situaţiei
persoanei căreia îi
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
-Actualizarea datelor de
identificare
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
Autorităţii
Electorale
Permanente.
-A fost sancţionată cu
AVERTISMENT VERBAL
Acatrinei Lăcrămioarareferent.
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29.

Neamţ

Primăria comunei
Ţibucani

30.

Vaslui

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
10.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Tutova
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
10.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;

Constatări
ANULAT

-Există în LEP 8 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 10.09.2014 au

Măsuri dispuse
Reprogramare control

-Clarificarea
situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
-Afişarea unui anunţ la
avizierul primăriei prin
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Instituţia

Obiective

- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
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,
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.
-Predrea spre topire
către
operatorii
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31.

Bacău

Instituţia

Primăria comunei
Dealu Morii

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
11.09.2014
- 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 la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
06.04.2011
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
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;
- Un număr de 6 decese din
perioada 25.05.2014 –
10.09.2014 au fost operate
cu depăşirea termenului
legal de 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă a
cazurilor care impun
radierea.

Măsuri dispuse
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
Termen de realizare: 18
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
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT
Vasilache
Liliana
consilier.
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT
Zota
Ovidiu - consilier.

32.

Bacău

Primăria comunei
Vultureni

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
11.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
23.02.2011
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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

- Există în LEP o persoană
căreia îi lipseşte seria şi
numărul actului de
identitate;
- Un deces din perioada
25.05.2014 – 10.09.2014 a
fost operat cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.
- Un număr de 9 decese din
perioada 25.05.2014 –
10.09.2014 nu au fost
radiate din Registrul
electoral.

- Clarificarea situaţiei
persoanei căreia îi
lipseşte seria şi numărul
actului de identitate.
Termen de realizare: 18
septembrie 2014.
Autorizarea
persoanelor desemnate
să efectueze operaţiuni
în Registrul electoral.
Termen de realizare: 12
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
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Instituţia

Obiective

Constatări

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;.

33. Botoşani

Primăria comunei
Nicşeni

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
11.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a

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 Ţăranu
Octavian
Daniel
primar.

- 12 de decese din perioada
25.05-11.09.2014 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.
- Actualizarea datelor
de identificarea ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute de dispoziţiile
art. 23 alin. 1 din Legea
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Instituţia
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

34.

Iaşi

Primăria comunei
Ciurea

Obiective

Constatări

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
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
11.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a

- Există în LEP 46 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate
- În perioada 25.058.09.2014
au
fost
înregistrate 16 decese iar
14 dintre acestea au fost
radiate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care

Măsuri dispuse
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
AMENDĂ Humelnicu
Cristina-consilier
-Clarificarea
situaţiei
persoanei căreia îi
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
-Actualizarea datelor de
identificare
ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute de dispoziţiile
art. 23 alin. 1 din Legea
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Instituţia

Obiective

Constatări

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;.

impun radierea.
- Au fost operate 3 radieri
în
baza
hotărârilor
judecătoreşti
pentru
persoane cărora nu le-a
fost suspendat dreptul de a
alege.

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
11.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a

-Există în LEP 4 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-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
25.05.2014-

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

35.

Neamţ

Primăria comunei
Bodeşti

Măsuri dispuse
35/2008,
cu
modificările
şi
completările ulterioare,
raportat la dispoziţiile
art.50 lit.a^2.
-Clarificarea
situaţei
persoanelor cărora le-a
fost suspendat dreptul
de a alege fără să existe
o decizie a Instantei în
acest sens.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
-A fost sancţionat cu
AMENDĂ
secretarul
comunei
Ciurea
HUŢANU
MONICAGHEORGHIŢA.
-Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate. Termen
de
realizare:
18
septembrie 2014.
-Actualizarea datelor de
identificarea
ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
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Instituţia
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

Obiective

Constatări

întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 11.09.2014 s-a efectuat cu
sau erorile din listele electorale permanente;
depăşirea termenului legal
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a de 24 ore (2 decese);
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
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
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P. nr.4/2008-privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor
de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Autorităţii
Electorale
Permanente.Termen de
realizare:permanent.
-Efectuarea de acţiuni
în scopul întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii fără
adresă completă de
domiciliu. Termen de
realizare: permanent.
-A fost sancţionat cu
avertisment
domnul
Bostan Ionel-secretarul
comunei,
conform
procesului verbal de
constatare
a
contravenţiilor
seria
AEP nr.0000449.

36.

Vaslui

Primăria comunei
Rafaila

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
11.09.2014
- 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 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;

-Există în LEP 2 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 11.09.2014 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.
-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
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Instituţia

Obiective

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

-

37.

Bacău

Primăria comunei
Corbasca
DATA

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

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse
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.
-Predrea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
Reprogramare control
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Instituţia

Obiective

Măsuri dispuse

CONTROLULUI
16.09.2014

38.

Bacău

verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Tătărăşti
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
16.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune

Constatări

ANULAT

Reprogramare control
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Instituţia

Obiective

CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
39. Botoşani
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Hilişeu Horia
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
16.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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

Constatări

- Există în LEP 1 persoană
căreia îi lipseşte seria şi
numărul
actului
de
identitate.

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
conform
cazurilor
prevăzute de dispoziţiile
art. 23 alin. 1 din Legea
35/2008,
cu
modificările
şi
completările ulterioare,
raportat la dispoziţiile
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40.

Iaşi

Instituţia

Obiective

-

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
Holboca

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
16.09.2014
- 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 la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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

Constatări

Măsuri dispuse
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
Electorale
Autorităţii
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.

ANULAT

Reprogramare control
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41.

Neamţ

Instituţia

Obiective

(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
Borleşti
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
16.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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

Constatări

-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
25.05.201416.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore (3 decese);
-Există în LEP 7 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;

Măsuri dispuse

-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
Permanente. Termen
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Instituţia

Obiective
modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări

Măsuri dispuse
de
realizare:
permanent.
-Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate. Termen
de
realizare:
25
septembrie 2014.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P. nr.4/2008-privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor
de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-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
(lipsă
denumire
stradă).
Termen de realizare:
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
permanent.
-A fost sancţionată cu
amendă
contravenţională
în
cuantum de 1000 lei
doamna Iliuţă Iuliaofiţer
stare
civilă,
conform
procesului
verbal de constatare a
contravenţiilor
seria
AEP nr.0000451.

42.

Suceava

Primăria comunei
Berchişeşti

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
16.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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

- Radierea a 4
decese
înregistrate în perioada
25.05-16.09.2014 au fost
operate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea;
- Nu este desemnată a
doua persoană pentru a
efectua operaţiunile în
Registrul Electoral;

- 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 impun actualizarea
sau radierea;
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru a
efectua operaţiunile în
Registrul Electoral.;
Respectarea
prevederilor Hotărârii
49

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;.

43.

Vaslui

Primăria comunei
Pochidia

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
10.09.2014
- 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 la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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.);

-Există în LEP 2 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 09.09.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare. Respectarea hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
A fost sancţionată cu
AMENDĂ
CONTRAVENŢIONALĂ
Chilariu Ştefan-Iuliansecretarul comunei.
-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
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute de dispoziţiile
art. 23 alin. 1 din Legea
50
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Instituţia

Obiective

Constatări

- 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;.

44.

Bacău

Primăria comunei
Sascut
DATA
CONTROLULUI
17.09.2014

- 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;

ANULAT

Măsuri dispuse
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.
-Predrea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
Reprogramare control
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45.

Bacău

Instituţia

Obiective

DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Răcăciuni
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
17.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) - verificarea modului de păstrare şi recuperare a

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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Instituţia

Obiective

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;.
46. Botoşani
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Dobârceni
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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47.

Iaşi

Instituţia

Obiective

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
Costuleni
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
17.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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Instituţia

48.

Neamţ

Primăria comunei
Ion Creangă

49.

Suceava

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
17.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Iacobeni
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
17.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;

Constatări

Măsuri dispuse

ANULAT

Reprogramare control

ANULAT

Reprogramare control
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50.

Vaslui

Instituţia

Obiective

- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Dăneşti
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
17.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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51.

Bacău

Instituţia

Obiective

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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Buhoci
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
18.09.2014
- 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 la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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52.

Bacău

Instituţia

Obiective

(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
Traian
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
18.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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Instituţia

Obiective

modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
53. Botoşani
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Manoleasa
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
18.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
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.
- 2 de decese din perioada
18.08-18.09.2014 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.
- 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.
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Instituţia

54.

Iaşi

Primăria comunei
Comarna

55.

Neamţ

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
18.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Hangu
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
02.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;

Constatări
ANULAT

-Există disfuncţionalităţi în
aplicarea
întocmai
a
dispoziţiilor art.23 din
Legea
nr.35/2008
cu
modificările şi completările
ulterioare, în sensul că

Măsuri dispuse
Reprogramare control

-Actualizarea datelor de
identificarea
ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
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Instituţia

Obiective

- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări
radierea unui deces din
perioada
25.05.201402.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore;
-Există în LEP 5 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;

Măsuri dispuse
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.
-Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate. Termen
de
realizare:
08
septembrie 2014.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P. nr.4/2008-privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
îndeplinească localurile
secţiilor
de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-Efectuarea de acţiuni
în scopul întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii fără
adresă completă de
domiciliu (denumire sat,
arteră, număr imobil).
Termen de realizare:
permanent.

56.

Suceava

Primăria comunei
Capu Câmpului

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
18.09.2014
- 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 la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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.);

ANULAT

Reprogramare control
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57.

Vaslui

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;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Tanacu
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
18.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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

Constatări

-Există în LEP 3 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Decesele din perioada
01.08.2014 – 18.09.2014 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.
-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
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
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Instituţia

Obiective

Constatări

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

58.

Bacău

Primăria comunei
Sănduleni

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
23.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) - verificarea modului de păstrare şi recuperare a

ANULAT

Măsuri dispuse
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.
-Predrea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
Reprogramare control
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59.

Bacău

Instituţia

Obiective

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
Bârsăneşti
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
23.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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Instituţia

Obiective

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;.
60. Botoşani
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Dângeni
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
23.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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Instituţia

61.

Iaşi

Primăria comunei
Popricani

62.

Neamţ

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
23.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Urecheni
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
23.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;

Constatări

Măsuri dispuse

-Există în LEP 11 persoane
care nu au trecute seria şi
nr. actului de identitate;
-Nu s-a afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta LEP

1.Clarificarea situaţiei
pers. care nu au
trecute, în LEP, seria si
nr.
CI;
2.Actualizarea datelor
de
identificare
a
pers.înscrise în RE şi
radierea
conf.legii;
3.Afişarea anunţului la
sediul Primăriei cu
privire la faptul că
cetăţenii pot consulta
LEP

-Există
minime
disfuncţionalităţi
în
aplicarea
întocmai
a
dispoziţiilor art.23 din
Legea
nr.35/2008
cu
modificările şi completările

-Actualizarea datelor de
identificarea
ale
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
electoral şi radierea
conform
cazurilor
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Instituţia

Obiective

- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări
ulterioare, în sensul că
radierea deceselor din
perioada
23.08.201423.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore (un singur deces);
-Există în LEP 4 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Nu există afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta listele electorale,
conform art. 26 alin. 7 din
Legea 35/2008;

Măsuri dispuse
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.
-Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate. Termen
de
realizare:
30
septembrie 2014.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P. nr.4/2008-privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor
de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Autorităţii
Electorale
Permanente.Termen de
realizare:permanent.
-Întreprinderea
acţiunilor necesare în
scopul întocmirii actelor
de identitate pentru
alegătorii cu adresa de
domiciliu
incompletă.Termen de
realizare:permanent.
-Punerea la dispoziţia
alegătorilor
spre
consultare a listelor
electorale permanente
(nu se afişează) prin
întocmirea unui anunţ
şi a unui proces verbal
de afişare la sediul
de
primăriei.Termen
realizare:permanent.
-Aducerea la cunoştinţă
publică a delimitării şi
numerotării
fiecărei
secţii de votare, precum
şi a locurilor de
desfăşurare a votării
prin întocmirea unui
anunţ şi a unui proces
verbal de afişare la
sediul primăriei.Termen
de
realizare:03
octombrie 2014.
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
-Punerea la dispoziţia
competitorilor
electorali, la cererea şi
pe cheltuiala acestora, a
copiilor de pe listele
electorale permanente.
Termen de realizare: 26
septembrie 2014.
-Comunicarea
către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor
de votare a tuturor
modificărilor
intervenite
după
predarea copiilor de pe
listele
electorale
permanente în baza
prevederilor
art.26
alin.(10) din Legea
nr.35/2008.Termen de
realizare: 24 ore de la
predare.
-Urmărirea înlăturării
din spaţiul public a
oricăror materiale de
propagandă electorală,
rămase de la campaniile
electorale precedente şi
emiterea unei dispoziţii
privind
stabilirea
locurilor speciale pentru
afişajul
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
electoral.Termen
de
realizare:
27
septembrie 2014.
-A fost sancţionat cu
avertisment,
d-nul
Tănăselea
Dorelreferent
superior,
conform
procesului
verbal de constatare a
contravenţiilor
seria
AEP nr.0000452.

63.

Suceava

Primăria comunei
Hârtop

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
23.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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

ANULAT

Reprogramare control
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64.

Vaslui

Instituţia

Obiective

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
Bogdăniţa
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
23.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări

-Există în LEP 6 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Decesele din perioada
23.08.2014 – 23.09.2014 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.
-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
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
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65.

Bacău

Instituţia

Primăria comunei
Mărgineni

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
24.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
-Predrea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
Reprogramare control
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66.

Bacău

Instituţia

Obiective

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
Gârleni
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
24.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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;

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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Instituţia

Obiective

- 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;.
67. Botoşani
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Vorniceni
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
24.09.2014
- 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 la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
68.
Iaşi
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Ungheni
cuprinzând listele electorale permanente;

Constatări

Măsuri dispuse

ANULAT

Reprogramare control

ANULAT

Reprogramare control
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69.

Neamţ

Instituţia

Obiective

- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
24.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Gâdinţi
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
DATA
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
24.09.2014
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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70.

Vaslui

Instituţia

Obiective

comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Bogdana
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
23.09.2014
- 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 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;

Constatări

-Există în LEP 4 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Decesele din perioada
23.08.2014 – 23.09.2014 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.
-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
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Instituţia

Obiective

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

-

71. Botoşani

Primăria comunei
Stăuceni
DATA

Constatări

Măsuri dispuse

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.
-Predrea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
- verificarea modului de păstrare a registrelor - Există în LEP 2 persoane - Clarificarea situaţiei
cuprinzând listele electorale permanente;
cărora le lipseşte seria şi persoanelor cărora le
- verificarea modului de întocmire a listelor numărul
actului
de lipsesc seria şi numărul
electorale permanente;
identitate.
actului de identitate.
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Instituţia

Obiective

CONTROLULUI
25.09.2014

verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

72.

Iaşi

Primăria comunei
Mogoşeşti
DATA
CONTROLULUI
25.09.2014

- 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;

Constatări
- 2 de decese din perioada
25.08-25.09.2014 au fost
operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

ANULAT

Măsuri dispuse
- 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.
Reprogramare control
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73.

Neamţ

Instituţia

Obiective

- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Români
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
25.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a

Constatări

-Există
minime
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
25.08.201423.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore (2 decese);

Măsuri dispuse

-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
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Instituţia
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

Obiective

Constatări

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;.

-Există în LEP 4 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Nu există afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta listele electorale,
conform art. 26 alin. 7 din
Legea 35/2008;

Măsuri dispuse
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.
-Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate. Termen
de
realizare:
01
octombrie 2014.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P. nr.4/2008-privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor
de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Termen de
realizare:permanent.
-Întreprinderea
acţiunilor necesare în
scopul întocmirii actelor
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
de identitate pentru
alegătorii cu adresa de
domiciliu
incompletă.Termen de
realizare:permanent.
-Punerea la dispoziţia
alegătorilor
spre
consultare a listelor
electorale permanente
(nu se afişează) prin
întocmirea unui anunţ
şi a unui proces verbal
de afişare la sediul
primăriei.Termen
de
realizare:permanent.
-Aducerea la cunoştinţă
publică a delimitării şi
numerotării
fiecărei
secţii de votare, precum
şi a locurilor de
desfăşurare a votării
prin întocmirea unui
anunţ şi a unui proces
verbal de afişare la
sediul primăriei.Termen
de
realizare:03
octombrie 2014.
-Punerea la dispoziţia
competitorilor
electorali, la cererea şi
pe cheltuiala acestora, a
copiilor de pe listele
electorale permanente.
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Termen de realizare: 26
septembrie 2014.
-Comunicarea
către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor
de votare a tuturor
modificărilor
intervenite
după
predarea copiilor de pe
listele
electorale
permanente în baza
prevederilor
art.26
alin.(10) din Legea
nr.35/2008.Termen de
realizare: 24 ore de la
predare.
-Urmărirea înlăturării
din spaţiul public a
oricăror materiale de
propagandă electorală,
rămase de la campaniile
electorale precedente şi
emiterea unei dispoziţii
privind
stabilirea
locurilor speciale pentru
afişajul
electoral.Termen
de
realizare:
27
septembrie 2014.
-A fost sancţionat cu
avertisment,
d-nul
Sandu Mihai-secretarul
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
comunei,
conform
procesului verbal de
constatare
a
contravenţiilor
seria
AEP nr.0000454.

74.

Vaslui

Primăria comunei
Costeşti

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
25.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

-Există în LEP 14 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Decesele din perioada
25.08.2014 – 25.09.2014 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.
-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
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
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75. Botoşani

Instituţia

Primăria comunei
Cristeşti

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
30.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) - verificarea modului de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
-Predrea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
Reprogramare control
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76.

Iaşi

Instituţia

Obiective

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
Ţuţora
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente de către persoanele abilitate;
30.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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;

Constatări

ANULAT

Măsuri dispuse

Reprogramare control
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77.

Neamţ

Instituţia

Obiective

- 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
Moldoveni
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
30.09.2014
- 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 la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;.

Constatări

Măsuri dispuse

- Există în LEP o singură - Actualizarea datelor
persoană căreia îi lipseşte de identificarea ale
seria şi numărul actului de cetăţenilor
români
identitate;
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.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate. Termen
de
realizare:
07
octombrie 2014.
Respectarea
prevederilor Hotărârii
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
A.E.P. nr.4/2008-privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare.
Termen de realizare:
permanent.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente. Termen
de realizare:permanent.
Întreprinderea
acţiunilor necesare în
scopul întocmirii actelor
de identitate pentru
alegătorii cu adresa de
domiciliu incompletă.
Termen
de
realizare:permanent.
- Aducerea la cunoştinţă
publică a delimitării şi
numerotării
fiecărei
secţii de votare, precum
şi a locurilor de
desfăşurare a votării
prin întocmirea unui
anunţ şi a unui proces
verbal de afişare la
sediul
primăriei.
Termen de realizare:03
octombrie 2014.
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
- Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor
de votare a tuturor
modificărilor
intervenite
după
predarea copiilor de pe
listele
electorale
permanente în baza
prevederilor
art.26
alin.(10) din Legea
nr.35/2008.Termen de
realizare: 24 ore de la
predare.

78.

Vaslui

Primăria comunei
Iveşti

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
02.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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

- Există în LEP 2 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate,
- Decesele din perioada
25.05.2014 – 02.09.2014
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;
- 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
electoral şi radierea
conform
cazurilor
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Instituţia

Obiective

Constatări

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;.

Filiala Nord-Est
Judeţul

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.
Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente.

CONTROALE EFECTUATE ŞI NEPROGRAMATE
Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

90

1.
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Instituţia

Obiective

Constatări

Bacău

Primăria comunei
Letea Veche

- 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;.

- Există în LEP 4 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul actului de
identitate;
- Un număr de 3 decese din
perioada 25.05.2014 –
01.09.2014 au fost operate
cu depăşirea termenului
legal de 24 de ore de la data
luării la cunoştinţă a
cazurilor care impun
radierea.

DATA
CONTROLULUI
02.09.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
Termen de realizare: 9
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.
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
- A fost sancţionat cu
AVERTISMENT Podaru
Alexandru
Dan
consilier.

2.

Bacău

Primăria comunei
Hemeiuş
DATA
CONTROLULUI
02.09.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
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;.

- Există în LEP 3 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul actului de
identitate;
- Un număr de 7 decese din
perioada 25.05.2014 –
01.09.2014 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 5 decese din
perioada 25.05.2014 –
01.09.2014 nu au fost
Radiate în Registrul
electoral.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
Termen de realizare: 5
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
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de realizare:
permanent.
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT Ciuchi
Adina Camelia secretar.

3.

Bacău

Primăria comunei
Prăjeşti
DATA
CONTROLULUI
09.09.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
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;

- Există în LEP 3 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul actului de
identitate;
- Un număr de 7 decese din
perioada 25.05.2014 –
08.09.2014 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:
12 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
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

- 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.

Bacău

Primăria comunei
Sărata
DATA
CONTROLULUI
09.09.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT Pletosu
Halungescu Constantin
- secretar .
- verificarea modului de păstrare a registrelor - Există în LEP o persoană - Clarificarea situaţiei
cuprinzând listele electorale permanente;
căreia îi lipseşte seria şi persoanei căreia îi
actului
de lipseşte seria şi
- verificarea modului de întocmire a listelor numărul
electorale permanente;
identitate;
numărul actului de
- verificarea semnării listelor electorale permanente
identitate. Termen de
de către persoanele abilitate;
realizare: 12
- verificarea actualizării listelor electorale
septembrie 2014.
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
- Actualizarea datelor
comunicărilor primite;
de identificarea ale
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
cetăţenilor români
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
înscrişi în Registrul
electorale permanente şi de soluţionare a
electoral şi radierea
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
conform cazurilor
sau erorile din listele electorale permanente;
prevăzute de
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
dispoziţiile art. 23 alin.
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
1 din Legea 35/2008,
informaţii privind integritatea şi modul de
cu modificările şi
confecţionare a materialelor de logistică electorală
completările
(urne, cabine de vot etc.);
ulterioare, raportat la
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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;.

5.

Bacău

Instituţia
Prefectului Bacău
DATA
CONTROLULUI
16.09.2014

Constatări

Măsuri dispuse
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.

- instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţul Bacău cu privire
la sarcinile ce le revin în vederea desfăşurării în
bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele
României.

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

Obiective

Constatări

Iaşi

Instituţia
Prefectului Iaşi

- instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi cu privire la
sarcinile ce le revin în vederea desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor pentru Preşedintele României.

-

-

- instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ cu
privire la sarcinile ce le revin în vederea desfăşurării
în bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele
României.

-

-

DATA
CONTROLULUI
16.09.2014

Măsuri dispuse

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
7.

Neamţ

Instituţia
Prefectului Neamţ
DATA
CONTROLULUI
17.09.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

8.

Botoşani

Instituţia
- instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor
Prefectului Botoşani administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani cu
privire la sarcinile ce le revin în vederea desfăşurării
DATA
în bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele
CONTROLULUI
României.
19.09.2014

-

-

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
9.

Botoşani
Instituţia
- instruirea persoanelor care pot deveni preşedinţi
Prefectului Botoşani ai BESV sau locţiitori ai acestora
DATA
CONTROLULUI
16.09.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

(la ultimul control)
10.

Suceava

Instituţia
Prefectului Suceava

- instruirea persoanelor care pot deveni preşedinţi
ai BESV sau locţiitori ai acestora

DATA
CONTROLULUI
26.09.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
11.

Iaşi

Instituţia
Prefectului Iaşi

- instruirea persoanelor care pot deveni preşedinţi
ai BESV sau locţiitori ai acestora

DATA
CONTROLULUI
30.09.2014
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
-
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Biroul judeţean Botoşani
Judeţul
Instituţia
1.

Botoşani

Primăria comunei
Răchiţi

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
03.09.2014
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
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

Constatări
- Există în LEP 4 persoane
cărora le lipseşte seria şi
numărul actului de
identitate.
- 12 de decese din perioada
25.05-03.09.2014 au fost
operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.
-1 persoană neradiată

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
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
99

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

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

2.

Botoşani

Primăria comunei
Corni

- 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
05.09.2014
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;
- 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

- 11 de decese din perioada
25.05-05.09.2014 au fost
operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- Au fost sancţionate
cu
Avertisment
Bordianu
Tatianasecretar şi Cociorvă
Rodica-consilier
- 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
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

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;.

3.

Botoşani

Primăria comunei
Hăneşti

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
10.09.2014
- 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

Măsuri dispuse
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- A fost sancţionat cu
Avertisment Alupoaie
Constantin-secretar

- 7 de decese din perioada
25.05-10.09.2014 au fost
operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

- 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
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

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

4.

Botoşani

Primăria comunei
Ungureni

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
12.09.2014
- 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

Măsuri dispuse
de
realizare:
permanent.
- Au fost sancţionate
cu
Avertisment
Pătrăuţanu
Constantin-secretar

- Există în LEP 5 persoane
cărora le lipseşte seria şi
numărul actului de
identitate.
- 15 de decese din perioada
25.05-12.09.2014 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.
- 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
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

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

5.

Botoşani

Primăria comunei
Suliţa

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
02609.2014
- 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
(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;

- Există în LEP 2 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul actului de
identitate.
- 1 de decese din perioada
25.08-26.09.2014 au fost
operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
- Au fost sancţionate
cu
Avertisment
Cojocariu
Brânduşa
Camelia-consilier
- 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
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
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

- 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;.

6.

Botoşani

Primăria comunei
Albeşti

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
30.09.2014
- 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

Măsuri dispuse
radierea.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.

- Există în LEP 18 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul actului de
identitate.

- 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
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
104

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

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

Biroul judeţean Iaşi
Judeţul
1.

Iaşi

Instituţia
Primăria comunei
Dobrovăţ

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
02.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT 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

Măsuri dispuse
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.

Constatări
- - Există în LEP 3 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
- Radierea persoanelor
decedate s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate.
- Actualizarea datelor
de identificare a pers.
înscrise în Registrul
electoral şi radierea cf.
egii.
-A fost sancţionată cu
AVERTISMENT Pătlăgică
Gaby - secretar
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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

Primăria comunei
Voineşti

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
04.09.2014
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
DATA ULTIMULUI
electorale permanente şi de soluţionare a
CONTROL EFECTUAT întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
MĂSURI DISPUSE
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
(la ultimul control) 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.

- Există în LEP 44 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
- Decesele 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.
- 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
Autorităţii
Electorale
Permanente.
- A fost sancţionat cu
AVERTISMENT Cozma
Mihaela Daniela – ofiţer
stare civilă .
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Judeţul

Instituţia

Iaşi

Primăria comunei
Dumeşti

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
DATA
comunicărilor primite;
CONTROLULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
9.09.2014
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
DATA ULTIMULUI
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
CONTROL EFECTUAT 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. ;
MĂSURI DISPUSE
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
(la ultimul control) 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
- LEP şi LEC nu sunt
semnate
de
către
persoanele abilitate.
- Există în LEP 32 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
- În perioada 25.058.09.2014
au
fost
înregistrate 9 decese iar 4
dintre acestea fost radiate
cu depăşirea termenului
legal de 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă a
cazurilor
care
impun
radierea.

Măsuri dispuse
- Semnarea LEP şi LEC
de către persoanele
abilitate
- 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
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
Autorităţii
Electorale
Permanente
- A fost sancţionat cu
AVERTISMENT
secretatul
comunei
DumeştiMocanu
Larisa-Daniela.

107

Judeţul

Instituţia

4.

Iaşi

Primăria comunei
Gropniţa

5.

Iaşi

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
CONTROLULUI
permanente de către persoanele abilitate;
10.09.2014
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA ULTIMULUI
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
CONTROL EFECTUAT 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;
MĂSURI DISPUSE
(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
electorale permanente, conform prevederilor art.
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată.

Primăria comunei
Şcheia

Constatări
- LEP nu sunt semnate de
către persoanele abilitate.
-Există în LEP 10 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
- În perioada 25.058.09.2014
au
fost
înregistrate 8 decese iar 3
dintre acestea au fost
radiate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
-Semnarea LEP de către
persoanele abilitate
-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
Autorităţii
Electorale
Permanente.
- A fost sancţionat cu
AVERTISMENT
Ţuţuianu Mariana.

- verificarea modului de păstrare a registrelor - Există în LEP 18 persoane -Clarificarea
situaţiei
cuprinzând listele electorale permanente;
cărora le lipsesc seria şi persoanei căreia îi
- verificarea modului de întocmire a listelor numărul
actului
de lipsesc seria şi numărul
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6.

Iaşi

Instituţia

Obiective

electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
DATA
permanente de către persoanele abilitate;
CONTROLULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
11.09.2014
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
MĂSURI DISPUSE
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
(la ultimul control) 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
Ţigănaşi
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
23.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;

Constatări

Măsuri dispuse

identitate
- În perioada 25.058.09.2014
au
fost
înregistrate 10 decese iar 3
dintre acestea au fost
radiate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

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
Autorităţii
Electorale
Permanente.

- Există în LEP 11 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
- Nu a fost afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta LEP

- 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
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7.

Iaşi

Instituţia

Obiective

- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
DATA ULTIMULUI
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
CONTROL EFECTUAT 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
MĂSURI DISPUSE
informaţii privind integritatea şi modul de
(la ultimul control) 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
Victoria
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
24.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) - verificarea modului de păstrare şi recuperare a

Constatări

Măsuri dispuse

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
Autorităţii
Electorale
Permanente.
- Afişarea anunţului la
sediul Primăriei cu
privire la faptul că
cetăţenii pot consulta
LEP
- Există în LEP 12 persoane - Clarificarea situaţiei
cărora le lipsesc seria şi pers. care nu au
numărul
actului
de trecute, în LEP, seria si
identitate.
nr.
CI;
- Actualizarea datelor
de identificare a pers.
înscrise în RE şi radierea
conf. legii;
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8.

Iaşi

Instituţia

Obiective

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. 3702004, republicată.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Golăieşti
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
DATA
permanente de către persoanele abilitate;
CONTROLULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
24.09.2014
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
DATA ULTIMULUI
electorale permanente şi de soluţionare a
CONTROL EFECTUAT întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
MĂSURI DISPUSE
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
(la ultimul control) 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

- Există în LEP 4 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
- Decesele 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.
- 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
Autorităţii
Electorale
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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.
9.

Iaşi

Primăria comunei
Grajduri

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
25.09.2014
permanente de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
CONTROL EFECTUAT 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
MĂSURI DISPUSE
informaţii privind integritatea şi modul de
(la ultimul control) 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.

Măsuri dispuse
Permanente.
- A fost sancţionat cu
AMENDĂ
CONTRAVENŢIONALĂ
Stratulat Ana Maria referent

- Există în LEP 17 persoane
care nu au trecute seria şi
nr.
CI;
Radierea persoanelor
decedate s-a făcut cu
depăşirea termenului legal;
- Nu a fost afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta LEP.

- 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
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
Autorităţii
Electorale
Permanente.
- Afişarea anunţului la
sediul primăriei cu
privire la faptul că
cetăţenii pot consulta
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Instituţia

Obiective

Constatări

70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată.

10.

Iaşi

Primăria comunei
Scânteia

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
verificarea
semnării
listelor
electorale
25.09.2014
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
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
CONTROL EFECTUAT electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
sau erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
(la ultimul control) 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.

- Există în LEP 20 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate
- Nu a fost afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta LEP;

Măsuri dispuse
LEP;
- A fost sancţionată cu
AVERTISMENT Macovei
Delia- secretar
- 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
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
Autorităţii
Electorale
Permanente.
- Afişarea anunţului la
sediul primăriei cu
privire la faptul că
cetăţenii pot consulta
LEP;
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Instituţia

Obiective

11.

Iaşi

Instituţia Prefectului - sprijinirea Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi în
Judeţului Iaşi
activitatea de Instruire a primarilor şi secretarilor
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi,
cu privire la sarcinile ce le revin în vederea
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru
DATA
Preşedintele României din data de 2 noiembrie
ACTIVITATE
2014.
16.09.2014

12.

Iaşi

Instituţia Prefectului - desfăşurarea, la solicitarea Instituţiei Prefectului
Judeţului Iaşi
judeţului Iaşi, a “Programului de instruire a
persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor
DATA ACTIVITATE electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai
30.09.2014
acestora’’ la alegerile pentru Preşedintele României
din anul 2014.

Biroul judeţean Neamţ
Judeţul
Instituţia

Obiective

Constatări

Constatări

Măsuri dispuse

Măsuri dispuse
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Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Horia
DATA CONTROLULUI
03.09.2014

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
20.07.2011
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;
- emiterea unei
dispoziţii privind
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
desemnarea unei
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
persoane să opereze informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
în LEP
- păstrarea listelor (urne, cabine de vot etc.);
electorale
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
permanente în
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele
registre speciale, cu probleme
întâmpinate
în
organizarea
şi
file detaşabile
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 11 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 3 decese din
perioada
25.05.201403.08.2014 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:
09 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
115

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P.
nr.4/2008privind condiţiile pe
care trebuie să le
îndeplinească
localurile secţiilor de
votare. 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.
-A fost sancţionat cu
avertisment, domnul
Baciu Ioan Cristianviceprimarul comunei,
conform
procesului
verbal de constatare a
contravenţiilor seria
AEP nr.0000445.
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2.

Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Tarcău
DATA CONTROLULUI
04.09.2014

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
DATA ULTIMULUI
de către persoanele abilitate;
CONTROL EFECTUAT - verificarea actualizării listelor electorale
26.03.2012
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune
MĂSURI DISPUSE
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor
(la ultimul control) electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite
- nu au fost
sau erorile din listele electorale permanente;
constatate
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
deficienţe
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 disfuncţionalităţi în
aplicarea
întocmai
a
dispoziţiilor
art.23
din
Legea
nr.35/2008
cu
modificările şi completările
ulterioare, în sensul că
radierea unui deces din
perioada
25.05.201404.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore;
- Există în LEP 2 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;

Măsuri dispuse
- 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.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria
şi
numărul
actului de identitate.
Termen de realizare:
11 septembrie 2014.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P.
nr.4/2008privind condiţiile pe
care trebuie să le
îndeplinească
localurile secţiilor de
votare. Termen de
realizare: permanent.
- Efectuarea de acţiuni
în scopul întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii fără
adresă completă de
domiciliu (denumire
sat, 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.
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3.

Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Dobreni

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
11.09.2014
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
15.10.2013
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;
- nu au fost
constatate
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
deficienţe
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 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
25.05.201411.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore (2 decese);

Măsuri dispuse
- 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
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P.
nr.4/2008privind condiţiile pe
care trebuie să le
îndeplinească
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
localurile secţiilor de
votare. Termen de
realizare: permanent.
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. Termen de
realizare: permanent.
-A fost sancţionată cu
avertisment doamna
Stoleru Delia Geninasecretarul
comunei,
conform
procesului
verbal de constatare a
contravenţiilor seria
AEP nr.0000450.
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4.

Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Drăgăneşti

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
18.09.2014
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
17.05.2012
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
- nu au fost
sau erorile din listele electorale permanente;
constatate
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
deficienţe
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
minime
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
18.08.201418.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore (un singur deces).

Măsuri dispuse
- 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
prevederilor Hotărârii
A.E.P.
nr.4/2008privind condiţiile pe
care trebuie să le
îndeplinească
localurile secţiilor de
votare. Termen de
realizare: permanent.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:permanent.
- Punerea la dispoziţia
competitorilor
electorali, la cererea şi
pe cheltuiala acestora,
a copiilor de pe listele
electorale
permanente. Termen
de realizare: 10 zile de
la tipărirea listelor
electorale
permanente.
- Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă
şi
birourile electorale ale
secţiilor de votare a
tuturor modificărilor
intervenite
după
predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente în baza
prevederilor
art.26
alin.(10) din Legea
nr.35/2008.Termen de
realizare: 24 ore de la
predare.
- Urmărirea înlăturării
din spaţiul public a
oricăror materiale de
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
propagandă
electorală, rămase de
la
campaniile
electorale precedente
şi
emiterea
unei
dispoziţii
privind
stabilirea
locurilor
speciale pentru afişajul
electoral. Termen de
realizare:
27
septembrie 2014.
-A fost sancţionată cu
avertisment verbal, dna Găină Cristinasecretarul comunei, cu
recomandarea de a
respecta prevederile
art.23
din
Legea
nr.35/2008.
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5.

Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Bălţăteşti

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
23.09.2014
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
28.05.2013
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;
- nu au fost
constatate
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
deficienţe
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
minime
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
23.08.201423.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore (2 decese);
- Există în LEP o singură
persoană căreia îi lipseşte
seria şi numărul actului de
identitate;
- Nu există afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta listele electorale,
conform art. 26 alin. 7 din
Legea 35/2008;

Măsuri dispuse
- 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.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria
şi
numărul
actului de identitate.
Termen de realizare:
30 septembrie 2014.
Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P.
nr.4/2008privind condiţiile pe
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
care trebuie să le
îndeplinească
localurile secţiilor de
votare. Termen de
realizare: permanent.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:permanent.
Întreprinderea
acţiunilor necesare în
scopul
întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii cu
adresa de domiciliu
incompletă. Termen
de
realizare:permanent.
- Punerea la dispoziţia
alegătorilor
spre
consultare a listelor
electorale permanente
(nu se afişează) prin
întocmirea unui anunţ
şi a unui proces verbal
de afişare la sediul
primăriei. Termen de
realizare:permanent.
Aducerea
la
cunoştinţă publică a
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
delimitării
şi
numerotării
fiecărei
secţii
de
votare,
precum şi a locurilor
de
desfăşurare
a
votării prin întocmirea
unui anunţ şi a unui
proces
verbal
de
afişare
la
sediul
primăriei. Termen de
realizare:03 octombrie
2014.
- Punerea la dispoziţia
competitorilor
electorali, la cererea şi
pe cheltuiala acestora,
a copiilor de pe listele
electorale
permanente. Termen
de
realizare:
26
septembrie 2014.
- Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă
şi
birourile electorale ale
secţiilor de votare a
tuturor modificărilor
intervenite
după
predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente în baza
prevederilor
art.26
alin.(10) din Legea
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
nr.35/2008.Termen de
realizare: 24 ore de la
predare.
- Urmărirea înlăturării
din spaţiul public a
oricăror materiale de
propagandă
electorală, rămase de
la
campaniile
electorale precedente
şi
emiterea
unei
dispoziţii
privind
stabilirea
locurilor
speciale pentru afişajul
electoral. Termen de
realizare:
27
septembrie 2014.
- 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:
26
septembrie 2014.
-A fost sancţionat cu
avertisment,
d-nul
Mihuţ Nicolae-Ciprianconsilier
principal,
conform
procesului
verbal de constatare a
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
contravenţiilor seria
AEP nr.0000453.

6.

Neamţ

Primăria comunei
Ghindăoani

- 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
24.09.2014
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
26.01.2011
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
- nu au fost
sau erorile din listele electorale permanente;
constatate
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
deficienţe
materialelor de logistică electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală
(urne, cabine de vot etc.);

- Există în LEP 2 persoane
cărora le lipseşte 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 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.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria
şi
numărul
actului de identitate.
Termen de realizare:
30 septembrie 2014.
Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P.
nr.4/2008privind condiţiile pe
care trebuie să le
îndeplinească
localurile secţiilor de
votare. Termen de
realizare: permanent.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:permanent.
Întreprinderea
acţiunilor necesare în
scopul
întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii cu
adresa de domiciliu
incompletă. Termen
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
de
realizare:permanent.
Aducerea
la
cunoştinţă publică a
delimitării
şi
numerotării
fiecărei
secţii
de
votare,
precum şi a locurilor
de
desfăşurare
a
votării prin întocmirea
unui anunţ şi a unui
proces
verbal
de
afişare
la
sediul
primăriei. Termen de
realizare:03 octombrie
2014.
- Punerea la dispoziţia
competitorilor
electorali, la cererea şi
pe cheltuiala acestora,
a copiilor de pe listele
electorale
permanente. Termen
de
realizare:
26
septembrie 2014.
- Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă
şi
birourile electorale ale
secţiilor de votare a
tuturor modificărilor
intervenite
după
predarea copiilor de
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
pe listele electorale
permanente în baza
prevederilor
art.26
alin.(10) din Legea
nr.35/2008.Termen de
realizare: 24 ore de la
predare.
- Urmărirea înlăturării
din spaţiul public a
oricăror materiale de
propagandă
electorală, rămase de
la
campaniile
electorale precedente
şi
emiterea
unei
dispoziţii
privind
stabilirea
locurilor
speciale pentru afişajul
electoral. Termen de
realizare:
27
septembrie 2014.
- 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:
26
septembrie 2014.
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7.

Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Crăcăoani

Obiective

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
24.09.2014
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
25.07.2011
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
- nu au fost
sau erorile din listele electorale permanente;
constatate
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
deficienţe
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 6 persoane
cărora le lipseşte seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Nu există afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta listele electorale,
conform art. 26 alin. 7 din
Legea 35/2008;

Măsuri dispuse
-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.
-Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria
şi
numărul
actului de identitate.
Termen de realizare:
30 septembrie 2014.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P.
nr.4/2008privind condiţiile pe
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
care trebuie să le
îndeplinească
localurile secţiilor de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente.Termen
de
realizare:permanent.
-Întreprinderea
acţiunilor necesare în
scopul
întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii cu
adresa de domiciliu
incompletă.Termen de
realizare:permanent.
- Punerea la dispoziţia
alegătorilor
spre
consultare a listelor
electorale permanente
(nu se afişează) prin
întocmirea unui anunţ
şi a unui proces verbal
de afişare la sediul
primăriei.Termen de
realizare:permanent.
-Aducerea
la
cunoştinţă publică a
delimitării
şi
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
numerotării
fiecărei
secţii
de
votare,
precum şi a locurilor
de
desfăşurare
a
votării prin întocmirea
unui anunţ şi a unui
proces
verbal
de
afişare
la
sediul
primăriei.Termen de
realizare:03 octombrie
2014.
- Punerea la dispoziţia
competitorilor
electorali, la cererea şi
pe cheltuiala acestora,
a copiilor de pe listele
electorale
permanente. Termen
de
realizare:
26
septembrie 2014.
-Comunicarea
către
Autoritatea Electorală
Permanentă
şi
birourile electorale ale
secţiilor de votare a
tuturor modificărilor
intervenite
după
predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente în baza
prevederilor
art.26
alin.(10) din Legea
nr.35/2008.Termen de
134

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
realizare: 24 ore de la
predare.
-Urmărirea înlăturării
din spaţiul public a
oricăror materiale de
propagandă
electorală, rămase de
la
campaniile
electorale precedente
şi
emiterea
unei
dispoziţii
privind
stabilirea
locurilor
speciale pentru afişajul
electoral.Termen de
realizare:
27
septembrie 2014.

8.

Neamţ

Primăria comunei
Podoleni

- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA CONTROLULUI electorale permanente;
25.09.2014
- verificarea semnării listelor electorale permanente
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
26.06.2014
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
- nu au fost
sau erorile din listele electorale permanente;
constatate
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a
deficienţe
materialelor de logistică electorală; obţinerea de

-Există în LEP 6 persoane
cărora le lipseşte 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 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
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Judeţul

Instituţia

Obiective
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

Măsuri dispuse
data
luării
la
cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
-Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria
şi
numărul
actului de identitate.
Termen de realizare:
30 septembrie 2014.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P.
nr.4/2008privind condiţiile pe
care trebuie să le
îndeplinească
localurile secţiilor de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente.Termen
de
realizare:permanent.
-Întreprinderea
acţiunilor necesare în
scopul
întocmirii
actelor de identitate
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
pentru alegătorii cu
adresa de domiciliu
incompletă.Termen de
realizare:permanent.
-Aducerea
la
cunoştinţă publică a
delimitării
şi
numerotării
fiecărei
secţii
de
votare,
precum şi a locurilor
de
desfăşurare
a
votării prin întocmirea
unui anunţ şi a unui
proces
verbal
de
afişare
la
sediul
primăriei.Termen de
realizare:03 octombrie
2014.
- Punerea la dispoziţia
competitorilor
electorali, la cererea şi
pe cheltuiala acestora,
a copiilor de pe listele
electorale
permanente. Termen
de
realizare:
26
septembrie 2014.
-Comunicarea
către
Autoritatea Electorală
Permanentă
şi
birourile electorale ale
secţiilor de votare a
tuturor modificărilor
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
intervenite
după
predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente în baza
prevederilor
art.26
alin.(10) din Legea
nr.35/2008.Termen de
realizare: 24 ore de la
predare.

10.

Neamţ

Primăria comunei
Secuieni

- 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
30.09.2014
de către persoanele abilitate;
DATA ULTIMULUI
- verificarea actualizării listelor electorale
CONTROL EFECTUAT permanente, de către persoanele abilitate, în baza
20.07.2011
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 în LEP 6 persoane
cărora le lipseşte seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Există
minime
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
30.08.201430.09.2014 s-a efectuat cu
depăşirea termenului legal
de 24 ore (1- deces operat
în 48 ore);

-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.
-Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria
şi
numărul
actului de identitate.
Termen de realizare:
05 octombrie 2014.
-Respectarea
prevederilor Hotărârii
A.E.P.
nr.4/2008privind condiţiile pe
care trebuie să le
îndeplinească
localurile secţiilor de
votare.Termen
de
realizare: permanent.
-Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente.Termen
de
realizare:permanent.
-Întreprinderea
acţiunilor necesare în
scopul
întocmirii
actelor de identitate
pentru alegătorii cu
adresa de domiciliu
incompletă.Termen de
139

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
realizare:permanent.
-Aducerea
la
cunoştinţă publică a
delimitării
şi
numerotării
fiecărei
secţii
de
votare,
precum şi a locurilor
de
desfăşurare
a
votării prin întocmirea
unui anunţ şi a unui
proces
verbal
de
afişare
la
sediul
primăriei.Termen de
realizare:03 octombrie
2014.
-Comunicarea
către
Autoritatea Electorală
Permanentă
şi
birourile electorale ale
secţiilor de votare a
tuturor modificărilor
intervenite
după
predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente în baza
prevederilor
art.26
alin.(10) din Legea
nr.35/2008.Termen de
realizare: 24 ore de la
predare.
-A fost sancţionată cu
„avertisment verbal”dna
Prichici
Maria
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
Cătălina-consilier
asistent stare civilă, cu
recomandarea de a
respecta şi a aplica
întocmai, prevederile
art.23 alin.(1) şi (2) din
Legea nr.35/2008.

11.

Neamţ

Instituţia Prefectului -În data de 17.09.2014, personalul Biroului judeţean
jud.Neamţ
Neamţ, împreună cu doamna Boboc Andreeaconsilier parlamentar în cadrul Autorităţii Electorale
DATA CONTROLULUI Permanente-FilialaNord-Est a participat la şedinţa
17.09.2014
de instruire a primarilor şi secretarilor unităţilor
administrativ-teritoriale din cadrul judeţului Neamţ,
DATA ULTIMULUI
organizată de Instituţia Prefectului judeţului Neamţ
CONTROL EFECTUAT şi Biroul Electoral Judeţean Neamţ nr.29, ocazie cu
care au fost prezentate actele normative şi
atribuţiile ce revin autorităţilor locale pentru buna
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru
MĂSURI DISPUSE
Preşedintele României din anul 2014
(la ultimul control)
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12.

Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Stăniţa

Suceava

Constatări

Măsuri dispuse

- În data de 18.09.2014, personalul Biroului
Judeţean Neamţ, format din Ovidiu Acristineiexpert parlamentar şi Elena-Roxana Gherasim –
DATA CONTROLULUI consultant parlamentar s-a deplasat la sediul
Primăriei comunei Stăniţa şi a participat, împreună
18.09.2014
cu primarul comunei la activitatea de măsurare a
distanţelor dintre sediile secţiilor de votare actuale
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT şi cele ce urmează a se înfiinţa, încheindu-se şi
procesul verbal nr.4308/18.09.2014, ce a fost
înaintat Filialei Nord-Est, împreună cu cererile
cetăţenilor din satele, pentru care se propune
înfiinţarea secţiilor de votare.
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

Biroul judeţean Suceava
Judeţul
Instituţia
1.

Obiective

Primăria comunei
Burla

Obiective

- urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
04.09.2014
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;

Constatări
- Radierea a 5 decese,
înregistrate în perioada
25.05-04.09.2014 au fost
operate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea;
- Există în listele electorale
permanente o persoană
care nu are trecute seria şi
numărul
actului
de
identitate;
- Nu este desemnată a
doua persoană pentru a

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 impun actualizarea
sau
radierea;
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

- verificarea modului de păstrare a listelor
electorale;
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea
de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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.

efectua operaţiunile în
Registrul Electoral;
- Nu au existat acţiuni de
popularizare a posibilităţii
alegătorilor de a consulta
listele electorale, conform
art. 26 alin. 7 din Legea
35/2008.

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanei care nu are
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate.
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru
a efectua operaţiunile
în Registrul electoral.
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare. Respectarea Hotărârilor
şi
Instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
A fost sancţionată cu
AVERTISMENT
Hâj
Anamariaconsilier
primar.
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2.

Judeţul

Instituţia

Suceava

Primăria comunei
Burla

Obiective

- urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
04.09.2014
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare a listelor
electorale;
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea
de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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
- Radierea a 5 decese,
înregistrate în perioada
25.05-04.09.2014 au fost
operate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea;
- Există în listele electorale
permanente o persoană
care nu are trecute seria şi
numărul
actului
de
identitate;
- Nu este desemnată a
doua persoană pentru a
efectua operaţiunile în
Registrul Electoral;
- Nu au existat acţiuni de
popularizare a posibilităţii
alegătorilor de a consulta
listele electorale, conform
art. 26 alin. 7 din Legea
35/2008.

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 impun actualizarea
sau
radierea;
- Clarificarea situaţiei
persoanei care nu are
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate.
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru
a efectua operaţiunile
în Registrul electoral.
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare. Respectarea Hotărârilor
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
şi
Instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
A fost sancţionată cu
AVERTISMENT
Hâj
Anamariaconsilier
primar.

3.

Suceava

Primăria comunei
Suceviţa

- urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
10.09.2014
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare a listelor
electorale;
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea

- Radierea a 7
decese
înregistrate în perioada
25.05-10.09.2014 au fost
operate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea;
- Există în listele electorale
permanente 12 persoane
care nu au trecute seria şi
numărul
actului
de
identitate;

- 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 impun actualizarea
sau radierea;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu are
trecute
în
listele
electorale permanente
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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.

Suceava

Primăria comunei
Horodniceni

- urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
16.09.2014
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;

- Radierea a 14
decese
înregistrate în perioada
25.05-16.09.2014 au fost
operate
cu
depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea;

Măsuri dispuse
seria şi numărul actului
de identitate;
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare. Respectarea hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
A fost sancţionată cu
AMENDĂ
CONTRAVENŢIONALĂ
Vatamaniuc Marioarasecretar
- 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 impun actualizarea
sau radierea;
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5.

Suceava

Instituţia

Obiective

- verificarea modului de păstrare a listelor
electorale;
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea
de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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
- urmărirea modului de respectare, de către
Adâncata
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
23.09.2014
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare a listelor
electorale;

Constatări

- Radierea unui deces
înregistrat în perioada
22.08-23.09.2014 a fost
operat în Registrul electoral
cu depăşirea termenului
legal de 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă a
cazului care a impus
radierea;
- Există în listele electorale
permanente 5 persoane
care nu au trecute seria şi
numărul
actului
de
identitate;

Măsuri dispuse
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare. Respectarea hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
A fost sancţionată cu
AMENDĂ
CONTRAVENŢIONALĂ
Mitrofan Luiza Mariaconsilier personal
- 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 impun actualizarea
sau radierea;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu are
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Instituţia

Obiective
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea
de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate;
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare. –
Respectarea hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
A fost sancţionată cu
AMENDĂ
CONTRAVENŢIONALĂ
Cojocariu Elena-Ralucasecretar
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6.

Judeţul

Instituţia

Suceava

Primăria comunei
Hănţeşti

Obiective

- urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
23.09.2014
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare a listelor
electorale;
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea
de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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;
- Nu a fost afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta listele electorale,
conform art. 26 alin. 7 din
Legea 35/2008;
- Nu este desemnată a
doua persoană pentru a
efectua operaţiunile în
Registrul Electoral.

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanei care nu are
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate;
Popularizarea
posibilităţii alegătorilor
de a consulta listele
electorale, conform art.
26 alin. 7 din Legea
35/2008.
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru
a efectua operaţiunile
în Registrul Electoral.;
- 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 impun actualizarea
sau radierea;
Respectarea
prevederilor Hotărârii
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare. Respectarea hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

7.

Suceava

Primăria comunei
Zamostea

- urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
25.09.2014
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare a listelor
electorale;
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea

- Nu există dispoziţie
privind desemnarea unor
persoane
pentru
efectuarea operaţiunilor în
Registrul Electoral;
- Nu a fost afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că alegătorii pot
consulta listele electorale,
conform art. 26 alin. 7 din
Legea 35/2008.

- Autorizarea a două
persoane
pentru
efectuarea operaţiunile
în Registrul Electoral ;
Popularizarea
posibilităţii cetăţenilor
de a consulta listele
electorale, conform art.
26 alin. 7 din Legea
35/2008;
- 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
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Instituţia

Obiective

Constatări

de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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.

Suceava

Primăria comunei
Mitocu Dragomirnei

- urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
29.09.2014
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare a listelor

- Există în LEP 12 persoane
care au lipsă seria şi
numărul
actului
de
identitate;
Nu există dispoziţie privind
desemnarea unor persoane
pentru
efectuarea
operaţiunilor în Registrul
Electoral;.

Măsuri dispuse
respectarea termenului
legal de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă de
către primar a cazurilor
care 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
Autorităţii
Electorale
Permanente.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate.
- Desemnarea, prin
Dispoziţie, a două
persoane
pentru
efectuarea
operaţiunilor
în
Registrul electoral;
- Actualizarea datelor
de
identificare
a
cetăţenilor
români
înscrişi în Registrul
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Instituţia

Obiective
electorale;
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea
de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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
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 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
Autorităţii
Electorale
Permanente.
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9.

Judeţul

Instituţia

Suceava

Primăria comunei
Bosanci

Obiective

- urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
18.09.2014
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare a listelor
electorale;
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea
de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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 pentru
alegerile europarlamentare
6 persoane cărora le lipsesc
seria şi numărul actului de
identitate şi 64 de persoane
care nu au trecute adresele
de domiciliu;
- Există în LEP pentru
alegerea
preşedintelui
României din 02.11.2014
un număr de 10 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate şi 44 de persoane
care nu au trecute adresele
de domiciliu;
- Radierea unui deces,
înregistrate în perioada
18.08-18.09.2014 a fost
operat în Registrul electoral
cu depăşirea termenului
legal de 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă a
acestora.

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cărora le
lipsesc seria şi numărul
actului de identitate şi
a persoanelor care nu
au trecute în LEP
adresele de domiciliu.
- 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 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
Autorităţii
Electorale
Permanente.
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
A fost sancţionat cu
AVERTISMENT
Bivol
Zamfirconsilier
asistent

10.

Suceava

Primăria comunei
Buneşti

- urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
18.09.2014
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare a listelor
electorale;
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea

- Radierea a 3 decese,
înregistrate în perioada
18.08-18.09.2014 au fost
operate
în
Registrul
electoral cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a acestora.
- Nu este desemnată a
doua persoană pentru
efectuarea operaţiunilor în
Registrul electoral.

- 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 impun actualizarea
sau radierea;
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru
a efectua operaţiunile
în Registrul Electoral;
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Instituţia

Obiective
de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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.

11.

Suceava

Instituţia Prefectului - participare la sesiunea de instruire a primarilor şi
judeţului Suceava
secretarilor pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru Presedintele României din 2014.
DATA CONTROLULUI
22.09.2014

Constatări

Măsuri dispuse
Respectarea
prevederilor Hotărârii
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
A fost sancţionată cu
AVERTISMENT Gafincu
Maria- secretar

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-
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12.

Judeţul

Instituţia

Bacău

Filiala Nord-Est,
sediu

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

- sesiune de instruire privind modul de utilizare a
modulului de Raportare al Registrului Electoral
precum şi discuţii privind organizarea activităţilor şi
DATA CONTROLULUI crearea unei modalităţi unitare de lucru în cadrul
24.09.2014
birourilor judeţene.
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

13.

Suceava

Palatul
Administrativ
Suceava

- sesiunea de instruire a persoanelor care pot
deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale
secţiilor de votare sau a locţiitorilor acestora pentru
alegerile prezidenţiale din anul 2014, de pe raza
DATA CONTROLULUI judeţului Suceava;
26.09.2014
- prezentarea materialului de instruire.
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
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14.

Judeţul

Instituţia

Suceava

Primăria comunei
Zvoriştea

Obiective

- urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
- monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor
29.09.2014
în Registrul electoral;
DATA ULTIMULUI
- monitorizarea modului în care primarii aduc la
CONTROL EFECTUAT cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de
desfăşurare a votării;
- verificarea modului de întocmire a listelor
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
(la ultimul control) electorale speciale;
- verificarea modului de întocmire şi tipărire a
listelor electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare a listelor
electorale;
- verificarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea
de către alegători a listelor electorale;
- verificarea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale
precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţii specifice;
- verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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 8 persoane
care nu au trecute seria şi
numărul
actului
ide
identitate;
- Nu a fost afişat anunţ la
sediul primăriei cu privire la
faptul că cetăţenii pot
consulta listele electorale,
conform art. 26 alin. 7 din
Legea 35/2008;
- Nu este desemnată a
doua persoană pentru
efectuarea operaţiunilor în
Registrul electoral.

Măsuri dispuse
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
trecute
în
listele
electorale permanente
seria şi numărul actului
de identitate;
Popularizarea
posibilităţii alegătorilor
de a consulta listele
electorale, conform art.
26 alin. 7 din Legea
35/2008;
- Autorizarea celei de-a
doua persoane pentru
efectuarea operaţiunile
în Registrul electoral;
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 impun actualizarea
sau radierea;
Respectarea
prevederilor Hotărârii
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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare.
Respectarea
hotărârilor
şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

Biroul judeţean Vaslui
Judeţul
Instituţia
1.

Vaslui

Primăria comunei
Epureni

Obiective

-urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
03.09.2014
-monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor în
Registrul electoral; monitorizarea modului în care
DATA ULTIMULUI
primarii aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi
CONTROL EFECTUAT numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi
locurile de desfăşurare a votării;
-verificarea modului de întocmire a listelor
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale; verificarea modului de întocmire
(la ultimul control) şi tipărire a listelor electorale permanente;
-verificarea modului de păstrare a listelor electorale;
verificarea modului în care primarii asigură condiţiile

Constatări
-Există în LEP 11 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 03.09.2014 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.
-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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Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

necesare pentru consultarea şi verificarea de către
alegători a listelor electorale;
-verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor
de votare şi a sediilor birourilor electorale precum şi
dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţii
specifice;
-verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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.alin. (5) din Legea nr. 370/2004
republicată, şi cu respectarea Legii nr.16/1996 a
arhivelor naţionale.

2.

Vaslui

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.
-Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
Primăria comunei
-urmărirea modului de respectare, de către -Există în LEP 11 persoane -Clarificarea situaţiei
Duda Epureni
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu cărora le lipsesc seria şi persoanelor cărora le
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor numărul
actului
de lipsesc seria şi numărul
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
identitate.
actului de identitate.
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Instituţia
04.09.2014

Obiective

-monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor în
Registrul electoral; monitorizarea modului în care
DATA ULTIMULUI
primarii aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi
CONTROL EFECTUAT numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi
locurile de desfăşurare a votării;
-verificarea modului de întocmire a listelor
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale; verificarea modului de întocmire
(la ultimul control) şi tipărire a listelor electorale permanente;
-verificarea modului de păstrare a listelor electorale;
verificarea modului în care primarii asigură condiţiile
necesare pentru consultarea şi verificarea de către
alegători a listelor electorale;
-verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor
de votare şi a sediilor birourilor electorale precum şi
dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţii
specifice;
-verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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.alin. (5) din Legea nr. 370/2004
republicată, şi cu respectarea Legii nr.16/1996 a
arhivelor naţionale.

Constatări
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 04.09.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
-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
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:
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3.

Vaslui

Instituţia

Primăria comunei
Todireşti

Obiective

-urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
11.09.2014
-monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor în
Registrul electoral; monitorizarea modului în care
DATA ULTIMULUI
primarii aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi
CONTROL EFECTUAT numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi
locurile de desfăşurare a votării;
-verificarea modului de întocmire a listelor
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale; verificarea modului de întocmire
(la ultimul control) şi tipărire a listelor electorale permanente;
-verificarea modului de păstrare a listelor electorale;
verificarea modului în care primarii asigură condiţiile
necesare pentru consultarea şi verificarea de către
alegători a listelor electorale;
-verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor
de votare şi a sediilor birourilor electorale precum şi
dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţii
specifice;
-verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările electorale
anterioare;
-acordarea de îndrumare electorală privind
modalitatea de predare spre topire a listelor

Constatări

-Există în LEP 6 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate.
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 11.09.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
permanent.
- Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
-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
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
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Instituţia

Obiective

Constatări

electorale permanente, conform prevederilor
art.70,
alin.(5)
din
Legea
nr.370/2004,
republicată.alin. (5) din Legea nr. 370/2004
republicată, şi cu respectarea Legii nr.16/1996 a
arhivelor naţionale.

4.

Vaslui

Primăria comunei
Voineşti

-urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
-monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor în
16.09.2014
Registrul electoral; monitorizarea modului în care
DATA ULTIMULUI
primarii aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi
CONTROL EFECTUAT numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi
locurile de desfăşurare a votării;
-verificarea modului de întocmire a listelor
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
electorale speciale; verificarea modului de întocmire
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) şi tipărire a listelor electorale permanente;
-verificarea modului de păstrare a listelor electorale;

-Există în LEP 8 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 16.09.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
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.
-Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale
permanente.
-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
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Instituţia

Obiective
verificarea modului în care primarii asigură condiţiile
necesare pentru consultarea şi verificarea de către
alegători a listelor electorale;
-verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor
de votare şi a sediilor birourilor electorale precum şi
dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţii
specifice;
-verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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.alin. (5) din Legea nr. 370/2004
republicată, şi cu respectarea Legii nr.16/1996 a
arhivelor naţionale.

Constatări

Măsuri dispuse
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.
-Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
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Judeţul

Instituţia

Vaslui

Primăria comunei
Muntenii de Sus

Obiective

-urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
-monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor în
18.09.2014
Registrul electoral; monitorizarea modului în care
DATA ULTIMULUI
primarii aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi
CONTROL EFECTUAT numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi
locurile de desfăşurare a votării;
-verificarea modului de întocmire a listelor
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
electorale speciale; verificarea modului de întocmire
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) şi tipărire a listelor electorale permanente;
-verificarea modului de păstrare a listelor electorale;
verificarea modului în care primarii asigură condiţiile
necesare pentru consultarea şi verificarea de către
alegători a listelor electorale;
-verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor
de votare şi a sediilor birourilor electorale precum şi
dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţii
specifice;
-verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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.alin. (5) din Legea nr. 370/2004
republicată, şi cu respectarea Legii nr.16/1996 a
arhivelor naţionale.

Constatări
-Există în LEP 4 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Decesele din perioada
25.05.2014 – 16.09.2014 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.
-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
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
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6.

Vaslui

Instituţia

Primăria comunei
Iana

Obiective

-urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
-monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor în
24.09.2014
Registrul electoral; monitorizarea modului în care
DATA ULTIMULUI
primarii aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi
CONTROL EFECTUAT numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi
locurile de desfăşurare a votării;
-verificarea modului de întocmire a listelor
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale; verificarea modului de întocmire
(la ultimul control) şi tipărire a listelor electorale permanente;
-verificarea modului de păstrare a listelor electorale;
verificarea modului în care primarii asigură condiţiile
necesare pentru consultarea şi verificarea de către
alegători a listelor electorale;
-verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor
de votare şi a sediilor birourilor electorale precum şi
dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţii
specifice;
-verificarea modului de păstrare şi gestionare a

Constatări

-Există în LEP 6 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Decesul
din
perioada
24.08.2014 – 24.09.2014 a
fost operat cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
-Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
-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
electoral şi radierea
conform
cazurilor
prevăzute
de
dispoziţiile art. 23 alin.
1 din Legea 35/2008,
cu
modificările şi
completările
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Instituţia

Obiective

Constatări

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

7.

Vaslui

Primăria comunei
Pogana

-urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
24.09.2014
-monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor în
Registrul electoral; monitorizarea modului în care
DATA ULTIMULUI
primarii aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi
CONTROL EFECTUAT numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi
locurile de desfăşurare a votării;
-verificarea modului de întocmire a listelor
electorale speciale şi a copiilor de pe listele

-Există în LEP 6 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Decesele din perioada
24.08.2014 – 24.09.2014 au
fost operate cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
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.
-Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
-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 ;
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Instituţia

Obiective

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

electorale speciale; verificarea modului de întocmire
şi tipărire a listelor electorale permanente;
-verificarea modului de păstrare a listelor electorale;
verificarea modului în care primarii asigură condiţiile
necesare pentru consultarea şi verificarea de către
alegători a listelor electorale;
-verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor
de votare şi a sediilor birourilor electorale precum şi
dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţii
specifice;
-verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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.alin. (5) din Legea nr. 370/2004
republicată, şi cu respectarea Legii nr.16/1996 a
arhivelor naţionale.

Constatări

Măsuri dispuse
-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.
-Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
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Judeţul

Instituţia

Vaslui

Primăria comunei
Deleni

Obiective

-urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
-monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor în
25.09.2014
Registrul electoral; monitorizarea modului în care
DATA ULTIMULUI
primarii aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi
CONTROL EFECTUAT numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi
locurile de desfăşurare a votării;
-verificarea modului de întocmire a listelor
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
electorale speciale; verificarea modului de întocmire
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) şi tipărire a listelor electorale permanente;
-verificarea modului de păstrare a listelor electorale;
verificarea modului în care primarii asigură condiţiile
necesare pentru consultarea şi verificarea de către
alegători a listelor electorale;
-verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor
de votare şi a sediilor birourilor electorale precum şi
dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţii
specifice;
-verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările 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.alin. (5) din Legea nr. 370/2004
republicată, şi cu respectarea Legii nr.16/1996 a
arhivelor naţionale.

Constatări
-Există în LEP 10 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Decesul
din
perioada
28.08.2014 – 25.09.2014 a
fost operat cu depăşirea
termenului legal de 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor care
impun radierea.

Măsuri dispuse
-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
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
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9.

Vaslui

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente. Termen
de
realizare:
permanent.
-Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
Primăria comunei
-urmărirea modului de respectare, de către -Există în LEP 11 persoane -Clarificarea situaţiei
Cozmeşti
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu cărora le lipsesc seria şi persoanelor cărora le
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor numărul
actului
de lipsesc seria şi numărul
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
identitate;
actului de identitate.
-monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor în
-Afişarea unui anunţ la
30.09.2014
Registrul electoral; monitorizarea modului în care
avizierul primăriei prin
DATA ULTIMULUI
primarii aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi
care alegătorii să fie
CONTROL EFECTUAT numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi
informaţi cu privire la
locurile de desfăşurare a votării;
modul de consultare a
-verificarea modului de întocmire a listelor
listelor electorale, pe
tot parcursul anului ;
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
MĂSURI DISPUSE
electorale speciale; verificarea modului de întocmire
-Respectarea
hotărârilor
şi
(la ultimul control) şi tipărire a listelor electorale permanente;
-verificarea modului de păstrare a listelor electorale;
instrucţiunilor
verificarea modului în care primarii asigură condiţiile
Autorităţii Electorale
necesare pentru consultarea şi verificarea de către
Permanente. Termen
alegători a listelor electorale;
de
realizare:
-verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor
permanent.
de votare şi a sediilor birourilor electorale precum şi
-Predarea spre topire
dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţii
către
operatorii
specifice;
economici specializaţi
-verificarea modului de păstrare şi gestionare a
a
exemplarelor
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10.

Vaslui

Instituţia

Obiective

logisticii electorale folosite la consultările 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.alin. (5) din Legea nr. 370/2004
republicată, şi cu respectarea Legii nr.16/1996 a
arhivelor naţionale.
Primăria comunei
-urmărirea modului de respectare, de către
Oşeşti
autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniu
electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor
DATA CONTROLULUI electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
30.09.2014
-monitorizarea şi controlul efectuării operaţiunilor în
Registrul electoral; monitorizarea modului în care
DATA ULTIMULUI
primarii aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi
CONTROL EFECTUAT numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi
locurile de desfăşurare a votării;
-verificarea modului de întocmire a listelor
electorale speciale şi a copiilor de pe listele
electorale speciale; verificarea modului de întocmire
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control) şi tipărire a listelor electorale permanente;
-verificarea modului de păstrare a listelor electorale;
verificarea modului în care primarii asigură condiţiile
necesare pentru consultarea şi verificarea de către
alegători a listelor electorale;
-verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor
de votare şi a sediilor birourilor electorale precum şi
dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţii
specifice;
-verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările electorale
anterioare;

Constatări

Măsuri dispuse
anterioare ale listelor
electorale permanente

-Există în LEP 11 persoane
cărora le lipsesc seria şi
numărul
actului
de
identitate;
-Decesele din perioada
29.08.2014 – 29.09.2014 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.
-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
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
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Instituţia

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

Constatări

Măsuri dispuse
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.
-Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente
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