Filiala Nord-Vest
Nr.
Crt.

Filiala

Judet

1.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

UAT

Data
controlului

Obiective

Oraș
Beclean

03.02.2015

Obiective 1. Respectarea şi
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei a instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității Electorale
Permanente;
Obiective 2. Verificarea modului
de întocmire şi actualizare a
listelor electorale (permanente
şi complementare) şi de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale,
precum şi modului de efectuare
a comunicărilor prevăzute de
lege şi de operare a acestora, la
timp, în listele electorale.
Obiective 3. Verificarea modului
de actualizare a datelor de
identificare a cetăţenilor români
cu drept de vot înscrise în
Registru electoral şi radierea
acestora în condiţiile şi la
termenele prevăzute de lege.
Obiective 4. Îndrumare
electorală şi asistenţă de natură
tehnică asupra problemelor
privind derularea programului
SIRE şi remedierea acestora.
Obiective 5. Verificarea modului
de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică

Motivele care au
generat stabilirea
obiectivelor de
control/îndrumar
e
UAT neverificat
din 2012

Control
Efectuat/N
eefectuat

Constatări

Măsuri dispuse

Efectuat

Operarea în RE s-a
efectuat în termen
de 24 de ore de la
luarea la cunoștință
a cauzei de radiere

topirea LEP anterioare și
comunicarea deceselor de
către ofițerul de stare civilă
în termenul prevăzut de lege

2.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

SPCLEP
Beclean

03.02.2015

3.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Primăria
03.02.2015
comunei
Valea
Chioarului

electorală; obţinerea de
informaţii privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de vot
etc.).
Obiective: Respectarea
hotărârilor și instrucţiunilor
adoptate de AEP;
Acordarea de
îndrumare pentru aplicarea
legislației electorale;
Informare privind
problemele de natură tehnică și
organizatorică întâmpinate în
pregătirea și desfășurarea
consultărilor electorale
anterioare;
Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul de păstrare şi
recuperare a materialelor de
logistică electorală; obţinerea
de informaţii privind

SPCLEP
neverificat din
2012

Efectuat

Nu a fost cazul

Nu a fost cazul

UAT-urile nu au
fost verificate în
ultimele 12 luni

Efectuat

Nu se asigura
posibilitatea
consultarii LEP,
remediată până la
finalul acţiunii de
control. În plus, la
acest UAT LEP şi LEC
nu erau semnate de
către persoanele
abilitate, aspect
remediat până la
finalul acţiunii de
control.

nu au fost dispuse măsuri

4.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Primăria
comunei
Boiu
Mare

03.02.2015

5.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

Municipiu
l Zalău

03.02.2015

integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de
logistică electorală (urne, cabine
de vot etc.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire
și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul 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.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire
și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
^ respectarea şi îndeplinirea
atribuţiilor în domeniul
electoral conform legislaţiei
electorale, a instrucţiunilor şi

UAT-urile nu au
fost verificate în
ultimele 12 luni

Efectuat

În Boiu Mare nu se
asigura publicitatea
consultării datelor
din listele electorale,
aspect remediat
până la finalul
acţiunii de control;

nu au fost dispuse măsuri

Unitate
necontrolată din
2014

Efectuat

Nu au fost
constatate deficiențe

Nu au fost dispuse măsuri

hotărârilor Autorităţii Electorale
Permanente; ^ modul de
actualizare a Registrului
electoral, respectiv radierea
persoanelor decedate în termen
de 24 de ore de la luarea la
cunoştinţă actului de deces şi a
menţiunilor care sunt
comunicate; ^ verificarea
delimitărilor, repartizărilor și a
corectitudinii operațiunilor
efectuate în SIRE; ^ constatarea
şi consemnarea punctuală a
problemelor apărute în
utilizarea SIRE; ^ 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.); ^ obţinerea de
informaţii cu privire la
principalele probleme
întâmpinate în organizarea şi
desfăşurarea alegerilor
europarlamentare; verificarea
modului de întocmire a listelor
electorale permanente la nivelul
UAT; ^ verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale
permanente; ^ verificarea
respectării prevederilor art. 26
alin. (2) şi (4) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare;

^verificarea semnării şi
ştampilării listelor electorale
permanente de către
persoanele abilitate; ^
acordarea de îndrumare
electorală privind aplicarea
prevederilor art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004,
republicată, privind predarea
spre topire a listelor electorale
permanente; ^ verificarea
existenței/modului de întocmire
a listelor electorale speciale la
nivelul UAT; ^ verificarea
modului de păstrare a
registrelor cuprinzând listele
electorale speciale; ^
verificarea respectării
prevederilor art. 12 alin. (2) şi
(6) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; ^
verificarea transmiterii de către
primari a unui exemplar din
listele electorale speciale la
Judecătorie, potrivit art. 12 alin.
(6) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; ^
verificarea semnării listelor
electorale speciale de către
persoanele abilitate; ^
verificarea existenței/modului
de întocmire a listelor electorale
complementare; verificarea
modului de păstrare a
registrelor cuprinzând listele
electorale complementare;

6.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

SPCLEP
Zalău

03.02.2015

7.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Primăria
comunei
Mireşu
Mare

04.02.2015

^ verificarea respectării
prevederilor art. 21 alin. (4)-(6)
din Legea nr. 67/2004 privind
actualizarea listelor electorale
complementare;
^ verificarea efectuarii
comunicărilor către primari de
către I.G.I. sau de către
instanţele de judecată;
^verificarea semnării listelor
electorale complementare de
către persoanele abilitate.
^informare privind problemele
de natură tehnică şi
organizatorică întâmpinate în
pregătirea şi desfăşurarea
consultărilor electorale
anterioare.
^ UAT arondate/ polulație
deservită;
^ acte de identitate emise/ an;
^ acte de identitate expirate;
^ acte de identitate emise si
neridicate de titulari.
Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;

Unitate
necontrolată din
2013

Efectuat

UAT-urile nu au
fost verificate în
ultimele 12 luni

Efectuat

Nu este cazul

Nu au fost gasite LEC

la Mireşu Mare am trasat ca
măsură - întocmirea şi
afişarea anunţului privind
publicitatea consultării
datelor din listele electorale.

8.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Primăria
04.02.2015
comunei
Remetea
Chioarului

Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul 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.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire
și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
Obiectiv 1. Respectarea și
UAT-urile nu au
îndeplinirea atribuţiilor în
fost verificate în
domeniul electoral conform
ultimele 12 luni
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul 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.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire

Efectuat

LEP erau păstrate
necorespunzător la
Remetea Chioarului,
dar până la finalul
acţiunii de control au
fost perforate şi
aşezate într-un
biblioraft cu file
detaşabile;
publicitatea
consultării datelor
din listele electorale
nu era asigurată în
niciuna dintre
localităţi, aspectul
fiind remediat până
la finalul acţiunii de
control la Remetea
Chioarului

am atras atenţia asupra
respectării termenului de 24
de ore de la luarea la
cunoştinţă, pentru operarea
în RE, iar

9.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

Comuna
Braniștea

05.02.2015

10.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

Comuna
Nușeni

05.02.2015

11.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

Oraș
Jibou

05.02.2015

12.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

SPCLEP
Jibou

05.02.2015

13.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Bulz

10.02.2015

și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
Conform obiectivelor prevăzute UAT neverificat
la controlul din data de
din 2013
03.02.2015 în Oraș Beclean

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
03.02.2015 în Oraș Beclean
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
Municipiul Zalău
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
SPCLEP Zalău
1.respectarea şi îndeplinirea
atribuţiilor în domeniul
electoral conform legislaţiei
electorale, a instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorităţii Electorale
Permanente;
2.modul de actualizare a
Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
3.verificarea delimitărilor,
repartizărilor și a corectitudinii
operațiunilor efectuate în SIRE;
4.constatarea şi consemnarea
punctuală a problemelor
apărute în utilizarea SIRE;

Efectuat

UAT neverificat
din 2013

Neefectuat

Unitate
necontrolată din
2013
Unitate
necontrolată din
2013
Ultimul control in
17.10.2011

Efectuat
Efectuat
Efectuat

Operarea în RE s-a
efectuat în termen
de 24 de ore de la
luarea la cunoștință
a cauzei de radiere,
cu excepția unui
deces care nu a fost
radiat la termen

nu au fost dipuse măsuri

Listele electorale
permanenete nu au
fost distruse.

Nu au fost dispuse măsuri

* Operarea radierilor
in Registrul Electoral
s-a realizat in termen
de 24 de ore de la
luarea la cunostinta
a cauzelor care
impun radierea
*Listele electorale
permanente nu sunt
pastrate intr-un
registru cu file
detasabile
*Listele electorale
complementare nu
au fost gasite pentru
a putea fi verificate

* Pastrarea listelor electorale
permanente intr-un registru
cu file detasabile
*Ridicarea listelor electorale
complementare de la
Serviciu de Imigrari Bihor

Nu este cazul

5.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.);
6.obţinerea de informaţii cu
privire la principalele probleme
întâmpinate în organizarea şi
desfăşurarea alegerilor
europarlamentare;
7.verificarea modului de
întocmire a listelor electorale
permanente la nivelul UAT;
8.verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale
permanente
9.verificarea respectării
prevederilor art. 26 alin. (2) şi
(4) din Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi completările
ulterioare;
10.verificarea semnării şi
ştampilării listelor electorale
permanente de către
persoanele abilitate;
11.acordarea de îndrumare
electorală privind aplicarea
prevederilor art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004,
republicată, privind predarea
spre topire a listelor electorale
permanente;
12.verificarea

existenței/modului de întocmire
a listelor electorale speciale la
nivelul UAT;
13.verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale
speciale;
14.verificarea respectării
prevederilor art. 12 alin. (2) şi
(6) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
15. verificarea transmiterii de
către primari a unui exemplar
din listele electorale speciale la
Judecătorie, potrivit art. 12 alin.
(6) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
16.verificarea semnării listelor
electorale speciale de către
persoanele abilitate;
17.verificarea
existenței/modului de întocmire
a listelor electorale
complementare;
18.verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale
complementare;
19.verificarea respectării
prevederilor art. 21 alin. (4)-(6)
din Legea nr. 67/2004 privind
actualizarea listelor electorale
complementare;
20.verificarea efectuarii
comunicărilor către primari de
către I.G.I. sau de către

instanţele de judecată;
21. verificarea semnării listelor
electorale complementare de
către persoanele abilitate.

14.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Borod

10.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz

Ultimul control in
27.01.2014

Efectuat

15.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

Comuna
RODNA

10.02.2015

UAT neverificat
din 2013

Neefectuat

16.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

10.02.2015

UAT neverificat
din 2012

Neefectuat

17.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Oraș
SÎNGEORZ
-BĂI
Primăria
comunei
Ardusat

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
03.02.2015 în Oraș Beclean
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
03.02.2015 în Oraș Beclean
Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;

UAT-ul nu a fost
verificat în
ultimele 12 luni

Efectuat

11.02.2015

* Operarea radierilor
in Registrul Electoral
s-a realizat in termen
de 24 de ore de la
luarea la cunostinta
a cauzelor care
impun radierea
*Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale nu
au fost predate spre
topire

Nu au fost dispuse masuri

LEC nu erau semnate
de către persoanele
îndrituite, aspect
remediat până la
finalul acţiunii de
control.

nu au fost dispuse măsuri

18.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

19.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

20.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

Oraș
CehuSilvaniei
SPCLEP
CehuSilvaniei
Primăria
comunei
Căpleni

11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015

Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul 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.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire
și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
Municipiul Zalău
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
SPCLEP Zalău
1.respectarea şi îndeplinirea
atribuţiilor în domeniul
electoral conform legislaţiei
electorale, a instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorităţii Electorale
Permanente;
2.modul de actualizare a
Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
3.verificarea delimitărilor,
repartizărilor și a corectitudinii
operațiunilor efectuate în SIRE;
4.constatarea şi consemnarea
punctuală a problemelor
apărute în utilizarea SIRE;

Unitate
necontrolată din
2013
Unitate
necontrolată din
2009
Data ultimului
control
12.08.2009

Efectuat
Efectuat
Efectuat

Listele electorale
permanenete nu au
fost distruse.

Nu au fost dispuse măsuri

lipsa publicitatii
posibilitatii
consultarii LEP

Nu sunt.

Nu este cazul

5.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.);
6.obţinerea de informaţii cu
privire la principalele probleme
întâmpinate în organizarea şi
desfăşurarea alegerilor
europarlamentare;
7.verificarea modului de
întocmire a listelor electorale
permanente la nivelul UAT;
8.verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale
permanente
9.verificarea respectării
prevederilor art. 26 alin. (2) şi
(4) din Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi completările
ulterioare;
10.verificarea semnării şi
ştampilării listelor electorale
permanente de către
persoanele abilitate;
11.acordarea de îndrumare
electorală privind aplicarea
prevederilor art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004,
republicată, privind predarea
spre topire a listelor electorale
permanente;
12.verificarea

existenței/modului de întocmire
a listelor electorale speciale la
nivelul UAT;
13.verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale
speciale;
14.verificarea respectării
prevederilor art. 12 alin. (2) şi
(6) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
15. verificarea transmiterii de
către primari a unui exemplar
din listele electorale speciale la
Judecătorie, potrivit art. 12 alin.
(6) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
16.verificarea semnării listelor
electorale speciale de către
persoanele abilitate;
17.verificarea
existenței/modului de întocmire
a listelor electorale
complementare;
18.verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale
complementare;
19.verificarea respectării
prevederilor art. 21 alin. (4)-(6)
din Legea nr. 67/2004 privind
actualizarea listelor electorale
complementare;
20.verificarea efectuarii
comunicărilor către primari de
către I.G.I. sau de către

instanţele de judecată;
21. verificarea semnării listelor
electorale complementare de
către persoanele abilitate.

21.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

Primăria
comunei
Cămin

11.02.2015

Conform obiectiv3elor
prevazute la controlul din
11.02.2015 la Primaria comunei
Capleni

Data ultimului
control
11.11.2010

Efectuat

22.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

Primăria
comunei
Berveni

11.02.2015

Conform obiectiv3elor
prevazute la controlul din
11.02.2015 la Primaria comunei
Capleni

Data ultimului
control
25.11.2010

Efectuat

23.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Ceica

12.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz

Ultimul control in
24.05.2013

Efectuat

24.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Drăgești

12.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz

Ultimul control in
21.05.2012

Efectuat

25.

Filiala

Comuna

12.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute

UAT notificat în

Neefectuat

Bistrița-

Nu exista actiuni de
popularizare a
posibilitatii
consultarii LEP la
nivelul primariei
Nu exista actiuni de
popularizare a
posibilitatii
consultarii LEP la
nivelul primariei
Operarea radierii
persoanelor
decedate in
localitate a fost
efectuata in termen
legal, Exemplarele
anterioare ale
listelro electorale au
fost predate spre
topire
Operarea radierii
persoanelor
decedate in
localitate a fost
efectuata in termen
legal, Exemplarele
anterioare ale
listelro electorale au
fost predate spre
topire

S-a recomandat publicitatea
posibilitatii verificarii datelor
cuprinse in LEP de catre
persoanele interesate
S-a recomandat publicitatea
posibilitatii verificarii datelor
cuprinse in LEP de catre
persoanele interesate
S-a recomandat publicitatea
posibilitatii verificarii datelor
cuprinse in LEP de catre
persoanele interesate

Nu au fost dispuse masuri

Nord-Vest Năsăud

URMENIȘ

la controlul din data de
03.02.2015 în Oraș Beclean

26.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

Comuna
MILAȘ

12.02.2015

27.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Primăria
comunei
Săcălășen
i

12.02.2015

28.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

12.02.2015

29.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

Oraș
ȘimleuSilvaniei
SPCLEP
Șimleu-

12.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
03.02.2015 în Oraș Beclean
Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul 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.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire
și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
Municipiul Zalău
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la

2014 ca urmare a
neradieri în
termenul legal.
UAT neverificat
din 2013

Neefectuat

UAT-ul nu a fost
verificat în
ultimele 12 luni

Efectuat

LEC nu erau semnate
de către persoanele
îndrituite, aspect
remediat până la
finalul acţiunii de
control.

Am atras atenţia asupra
respectării termenului de 24
de ore de la luarea la
cunoştinţă, pentru operarea
în RE.

Unitate
necontrolată din
2013
Unitate
necontrolată din

Efectuat

Listele electorale
permanenete nu au
fost distruse.

Nu au fost dispuse măsuri

Efectuat

Nu este cazul

30.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

31.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

32.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

33.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

34.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

35.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

Silvaniei
Primăria
comunei
Urziceni

12.02.2015

SPCLEP Zalău
Conform obiectiv3elor
prevazute la controlul din
11.02.2015 la Primaria comunei
Capleni

2009
Data ultimului
control
25.11.2010

Conform obiectivelor prevazute
la controlul din 11.02.2015 la
Primaria comunei Capleni
Conform obiectivelor prevazute
la controlul din 11.02.2015 la
Primaria comunei Capleni

Data ultimului
control
25.11.2010
Data ultimului
control
13.05.2010

Efectuat

S-a recomandat publicitatea
posibilitatii verificarii datelor
cuprinse in LEP de catre
persoanele interesate

S-a recomandat publicitatea
posibilitatii verificarii datelor
cuprinse in LEP de catre
persoanele interesate

Primăria
comunei
Foieni
Primăria
comunei
Vetiș

12.02.2015

Instituția
Prefectul
ui județul
Satu
Mare
Direcția
de
Evidența
Persoanel
or SM

13.02.2015

- verificarea existenţei unor
situaţii care să determine
eventuale alegeri locale
partiale;

Efectuat

Nu exista actiuni de
popularizare a
posibilitatii
consultarii LEP la
nivelul primariei
Nu a fost cazul

13.02.2015

Efectuat

Nu a fost cazul

Inspector
atul
General
pentru
Imigrari
SM

13.02.2015

acordare de îndrumare cu
privire la aplicarea legislaţiei
electorale;
verificarea existentei unor
situatii care sa determine
eventuale alegeri partiale
indrumare privind activitatile
desfasurate pe Sistemul
Informatic Registrul electoral
consolidarea relatiilor de vuna
colaborare intre Autoritatea
Electorala Permanenta si
Institutia Prefectului
informare privind eventualele
probleme de natura tehnica si
organizatorica intampinate in
comunicarea catre UAT a
listelor electorale
complementare

Efectuat

Nu a fost cazul

12.02.2015

Efectuat

Nu exista actiuni de
popularizare a
posibilitatii
consultarii LEP la
nivelul primariei
Nu a fost cazul

Efectuat

Nu sunt.

36.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

SPCLEP
SATU
MARE

13.02.2015

37.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Ineu

17.02.2015

38.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Săcădat

17.02.2015

39.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

17.02.2015

40.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

41.

Filiala
Cluj
Nord-Vest

Comuna
CICEUGIURGEȘT
I
Comuna
NEGRILEȘ
TI
Comuna
Chinteni

17.02.2015
17.02.2015

informare privind eventualele
probleme de natura tehnica si
organizatorica intampinate in
pregatirea si desfasurarea
consultarilor electorale
anterioare
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz

Efectuat

Nu a fost cazul

Ultimul control in
17.06.2010

Efectuat

Nu au fost dispuse masuri

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
03.02.2015 în Oraș Beclean

Ultimul control in
06.11.2012

Neefectuat

Operarea radierii
persoanelor
decedate in
localitate a fost
efectuata in termen
legal, Exemplarele
anterioare ale
listelro electorale au
fost predate spre
topire

alegeri parțiale

Neefectuat

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
03.02.2015 în Oraș Beclean
1.respectarea şi îndeplinirea
atribuţiilor în domeniul
electoral conform legislaţiei
electorale, a instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorităţii Electorale
Permanente;
2.modul de actualizare a
Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă actului de
deces şi a menţiunilor care sunt

UAT neverificat
din 2013

Neefectuat

Data ultimului
control
03.04.2009

Efectuat

Secretarul UAT fiind
in concediu de
maternitate, au fost
desemnate alte doua
persoane pentru
operarea in RE , prin
Dispozitia nr.
42/2015

Nu au fost dispuse masuri

comunicate;
3.verificarea delimitărilor,
repartizărilor și a corectitudinii
operațiunilor efectuate în SIRE;
4.constatarea şi consemnarea
punctuală a problemelor
apărute în utilizarea SIRE;
5.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.);
6.obţinerea de informaţii cu
privire la principalele probleme
întâmpinate în organizarea şi
desfăşurarea alegerilor
europarlamentare;
7.verificarea modului de
întocmire a listelor electorale
permanente la nivelul UAT;
8.verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale
permanente
9.verificarea respectării
prevederilor art. 26 alin. (2) şi
(4) din Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi completările
ulterioare;
10.verificarea semnării şi
ştampilării listelor electorale
permanente de către
persoanele abilitate;
11.acordarea de îndrumare

electorală privind aplicarea
prevederilor art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004,
republicată, privind predarea
spre topire a listelor electorale
permanente;
12.verificarea
existenței/modului de întocmire
a listelor electorale speciale la
nivelul UAT;
13.verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale
speciale;
14.verificarea respectării
prevederilor art. 12 alin. (2) şi
(6) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
15. verificarea transmiterii de
către primari a unui exemplar
din listele electorale speciale la
Judecătorie, potrivit art. 12 alin.
(6) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
16.verificarea semnării listelor
electorale speciale de către
persoanele abilitate;
17.verificarea
existenței/modului de întocmire
a listelor electorale
complementare;
18.verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale
complementare;
19.verificarea respectării

prevederilor art. 21 alin. (4)-(6)
din Legea nr. 67/2004 privind
actualizarea listelor electorale
complementare;
20.verificarea efectuarii
comunicărilor către primari de
către I.G.I. sau de către
instanţele de judecată;
21. verificarea semnării listelor
electorale complementare de
către persoanele abilitate.

42.

Filiala
Cluj
Nord-Vest

Comuna
Bonțida

17.02.2015

43.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

Comuna
Crasna

17.02.2015

44.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

SPCLEP
Crasna

17.02.2015

45.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Primăria
orașului
Tîrgu
Lăpuș

18.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
17.02.2015, la Primaria Chinteni
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
Municipiul Zalău
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
SPCLEP Zalău
Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;

Data ultimului
control
11.02.2010
Unitate
necontrolată din
2013
Unitate
necontrolată din
2011
UAT-ul nu a fost
verificat în
ultimele 12 luni

Efectuat

Nu a fost cazul

Neefectuat
Neefectuat
Efectuat

Nu a fost cazul

Obiectiv 4. Modul 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.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire
și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
Conform obiectivelor prevăzute Ultimul control in
la controlul din data de
14.06.2013
10.02.2015 în Comuna Bulz

46.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Lăzăreni

19.02.2015

47.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Holod

19.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz

Ultimul control in
07.05.2009

Efectuat

48.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

Comuna
LEȘU

19.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
03.02.2015 în Oraș Beclean

UAT neverificat
din 2013

Efectuat

49.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

Comuna
ILVA
MICĂ

19.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
03.02.2015 în Oraș Beclean

UAT neverificat
din 2013

Efectuat

50.

Filiala

Comuna

19.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute

Data ultimului

Efectuat

Cluj

Efectuat

Operarea radierilor
in RE s-a realizat in
termen legal.
Exemplarele
anterioare ale LEP nu
au fost predate spre
topire
Operarea radierilor
in RE s-a realizat in
termen legal. LEC nu
se pastreaza in
registru cu file
detasabile. LEP nu au
fost predate spre
topire
Operarea în RE s-a
efectuat în termen
de 24 de ore de la
luarea la cunoștință
a cauzei de radiere
Operarea în RE s-a
efectuat în termen
de 24 de ore de la
luarea la cunoștință
a cauzei de radiere
LEP mai vechi nu au

Nu au fost dispuse masuri

Pastrarea listelor electorale
complementare intr-un
registru cu file detasabile,
conform legii

topirea LEP anterioare și
punerea unui anunț în
perioada electorală privind
posibilitatea consultării
listelor electorale de către
cetățeni cu drept de vot
nu au fost dipuse măsuri

topirea LEP vechi,

Nord-Vest

Cojocna

51.

Filiala
Cluj
Nord-Vest

Comuna
Pălatca

19.02.2015

52.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Primăria
comunei
Coltău

19.02.2015

la controlul din data de
17.02.2015, la Primaria Chinteni

control
20.10.2010

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
17.02.2015, la Primaria Chinteni
Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul 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.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire

Data ultimului
control
26.10.2010
UAT-ul nu a fost
verificat în
ultimele 12 luni

Neefectuat
Efectuat

fost topite,
Actualizarile in RE
sunt efectuate la
termen, exceptie
facand doua decese
care au fost operate
cu intarziere, in
perioada in care
persoana desemnata
se gasea in CO

desemnarea celei de-a doua
persoane pt operarea in RE

Am constatat
neasigurarea
publicităţii
consultării datelor
cuprinse-n listele
electorale.

Întocmirea şi afişarea
anunţului privind
consultarea datelor
personale cuprinse în listele
electorale , cu respectarea
prevederilor Legii nr.
677/2001

53.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

Comuna
Ileanda

19.02.2015

54.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

SPCLEP
Ileanda

19.02.2015

55.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Aștileu

24.02.2015

56.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Aușeu

24.02.2015

57.

Filiala
Cluj
Nord-Vest

Comuna
Ciurila

24.02.2015

și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
Municipiul Zalău
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
SPCLEP Zalău
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz

Unitate
necontrolată din
2014
Unitate
necontrolată din
2014
Ultimul control in
06.04.2009

Neefectuat

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz

Ultimul control in
19.10.2011

Efectuat

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
17.02.2015, la Primaria Chinteni

Data ultimului
control
17.03.2010

Efectuat

Neefectuat
Efectuat

* Operarea radierilor
in Registrul Electoral
s-a realizat in termen
de 24 de ore de la
luarea la cunostinta
a cauzelor care
impun radierea
*Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale nu
au fost predate spre
topire
* Operarea radierilor
in Registrul Electoral
s-a realizat in termen
de 24 de ore de la
luarea la cunostinta
a cauzelor care
impun radierea
*Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale nu
au fost predate spre
topire
operqarea radierii
persoanelor
decedate in
localitate a fost
efectuata in termen
legal

Păstrarea listelor electorale
permanente intr-un registru
cu file detașabile în condiții
bune, de către secretarul
Comunei Aștileu

nu au fost dispuse masuri

Radierea persoanelor
decedate sa fie efectuata in
termen de 24 ore,
publicitatea posibilitatii
consultarii LEP

58.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

Comuna
Gîlgău

24.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
Municipiul Zalău Zalău
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din 03.02.2015 la
Municipiul Zalău Zalău
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz

Unitate
necontrolată din
2013
Unitate
necontrolată din
2011
Ultimul control in
27.01.2014

Efectuat

59.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

Comuna
Șimișna

24.02.2015

60.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Orașul
Aleșd

26.02.2015

61.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

Comuna
Lugașu de
Jos

26.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz

Ultimul control in
03.02.2009

Efectuat

62.

Filiala
Cluj
Nord-Vest

Comuna
Luna

26.02.2015

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
17.02.2015, la Primaria Chinteni

Data ultimului
control
17.03.2009

Efectuat

Efectuat
Efectuat

Listele electorale
permanenete nu au
fost distruse.
Listele electorale
permanenete nu au
fost distruse.
* Operarea radierilor
in Registrul Electoral
s-a realizat in termen
de 24 de ore de la
luarea la cunostinta
a cauzelor care
impun radierea
*Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale nu
au fost predate spre
topire
* Operarea radierilor
in Registrul Electoral
s-a realizat in termen
de 24 de ore de la
luarea la cunostinta
a cauzelor care
impun radierea
*Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale nu
au fost predate spre
topire
*Listele electorale
complementare nu
sunt semnate de
persoanele abilitate
operarea radierii
persoanelor
decedate in
localitate a fost

Nu este cazul
Nu este cazul
nu au fost dispuse masuri

Ștampilarea și semnarea
listelor electorale
complementare de primarul
si secretarul unitatii
controlate

operarea actualizarilor in RE
sa fie efectuata in termen de
24 ore, sa fie operate in RE
toate decesele indiferent de

63.

Filiala
Cluj
Nord-Vest

Comuna
Călărași

26.02.2015

64.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

10.02.2015

65.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

66.

Filiala
BistrițaNord-Vest Năsăud

Instituția
Prefectul
ui județul
BistrițaNăsăud
Inspector
atul
General
pentru
Imigrari
BN
SPCLEP
BISTRIȚA

67.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

68.

Filiala
SĂLAJ
Nord-Vest

10.02.2015

10.02.2015

Instituția
11.02.2015
Prefectul
ui județul
Sălaj
Inspector 11.02.2015
atul
General
pentru
Imigrari SJ

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
17.02.2015, la Primaria Chinteni
- verificarea existenţei unor
situaţii care să determine
eventuale alegeri locale
partiale;
informare privind eventualele
probleme de natura tehnica si
organizatorica intampinate in
comunicarea catre UAT a
listelor electorale
complementare
informare privind eventualele
probleme de natura tehnica si
organizatorica intampinate in
pregatirea si desfasurarea
consultarilor electorale
anterioare, precum si
efectuarea modificarilor in RE in
perioada 1 ian-1 martie 2015
- verificarea existenţei unor
situaţii care să determine
eventuale alegeri locale
partiale;
informare privind eventualele
probleme de natura tehnica si
organizatorica intampinate in
comunicarea catre UAT a
listelor electorale

Data ultimului
control
22.09.2010

Neefectuat

efectuata in termen
legal, cu exceptia
cazurilor in care
acest lucru nu s-a
putut realiza din
motive de ordin
tehnic

Efectuat

Nu a fost cazul

Efectuat

Nu a fost cazul

Efectuat

Nu a fost cazul

Efectuat

Nu a fost cazul

Efectuat

Nu a fost cazul

domiciliul perosanei
decedate, se recomanda
topirea exemplarelor
anterioare ale LEP,
publicitatea posibilitatii
consultarii LEP si LEC

69.

Filiala
SatuNord-Vest Mare

70.

Filiala
Bihor
Nord-Vest

71.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Consiliul
Județean
SatuMare
Comuna
Tileagd

16.02.2015

Primăria
comunei
Dumbrăvi
ţa

10.02.2015

17.02.2015

complementare
- verificarea existenţei unor
situaţii care să determine
eventuale alegeri locale
partiale;
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul din data de
10.02.2015 în Comuna Bulz

Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul de păstrare şi
recuperare a materialelor de
logistică electorală; obţinerea
de informaţii privind

Efectuat

Nu a fost cazul

Ultimul control in
07.11.2012

Efectuat

UAT-ul nu a fost
verificat în
ultimele 12 luni

Efectuat

* Operarea radierilor
in Registrul Electoral
s-a realizat in termen
de 24 de ore de la
luarea la cunostinta
a cauzelor care
impun radierea
*Listele electorale
permanente nu sunt
pastrate intr-un
singur registru cu file
detasabile în ordinea
paginilor
Am constatat
neasigurarea
publicităţii
consultării datelor
cuprinse-n listele
electorale, aspect
remediat până la
finalul acţiunii de
control prin
întocmirea şi afişarea
anunţului
corespunzător.

Pastrarea listelor electorale
permanente intr-un registru
cu file detasabile in ordinea
numerotarii paginilor

Am atras atenţia asupra
respectării termenului de 24
de ore de la luarea la
cunoştinţă, pentru operarea
în RE.

72.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Primăria
comunei
Groşi

17.02.2015

73.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Primăria
comunei
Suciu de
Sus

19.02.2015

integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de
logistică electorală (urne, cabine
de vot etc.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire
și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul 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.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire
și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral conform
legislaţiei electorale, a

UAT-ul nu a fost
verificat în
ultimele 12 luni

Efectuat

Am constatat
neasigurarea
publicităţii
consultării datelor
cuprinse-n listele
electorale, aspect
remediat până la
finalul acţiunii de
control prin
întocmirea şi afişarea
anunţului
corespunzător. LEC
nu erau semnate,
aspect remediat
până la finalul
acţiunii de control.

Am atras atenţia asupra
respectării termenului de 24
de ore de la luarea la
cunoştinţă, pentru operarea
în RE.

UAT-urile nu au
fost verificate în
ultimele 12 luni

Efectuat

Am constatat
neasigurarea
publicităţii
consultării datelor

Am recomandat ca anunţul
privind consultarea datelor
cuprinse în listele electorale
să fie întocmit şi afişat la

74.

Filiala
Maramur
Nord-Vest eș

Primăria
Groşii
Ţibleşului

19.02.2015

instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
Obiectiv 3. Corectitudinea
operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul 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.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire
și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
Obiectiv 1. Respectarea și
UAT-urile nu au
îndeplinirea atribuţiilor în
fost verificate în
domeniul electoral conform
ultimele 12 luni
legislaţiei electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul de actualizare
a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate
în termen de 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă a actului de
deces şi a menţiunilor care sunt
comunicate;
Obiectiv 3. Corectitudinea

Efectuat

cuprinse-n listele
electorale la Suciu de
Sus. LEP şi LEC nu
erau semnate de
către persoanele
abilitate la Suciu de
Sus, dar au fost
semnate, până la
finalul acţiunii de
control, de către
primar.

Suciu de Sus, atrăgând
totodată atenţia asupra
respectării termenului de 24
de ore de la luarea la
cunoştinţă pentru operarea
în SIRE

Am constatat
neasigurarea
publicităţii
consultării datelor
cuprinse-n listele
electorale la Groşii
Ţibleşului. LEP şi LEC
nu erau semnate de
către persoanele
abilitate la Suciu de
Sus, dar au fost
semnate, până la
finalul acţiunii de
control, de către
primar.

Am recomandat ca anunţul
privind consultarea datelor
cuprinse în listele electorale
să fie întocmit şi afişat la
Groşii Ţibleşului , atrăgând
totodată atenţia asupra
respectării termenului de 24
de ore de la luarea la
cunoştinţă pentru operarea
în SIRE

75.

Filiala
Cluj
Nord-Vest

76.

Filiala
Cluj
Nord-Vest

Instituția
Prefectul
ui Județul
Cluj
SPCLEP
CLUJNAPOCA

20.02.2015

20.02.2015

operațiunilor efectuate în SIRE;
Obiectiv 4. Modul 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.);
Obiectiv 5. Modul de întocmire
și păstrare a listelor electorale la
nivelul UAT.
- verificarea existenţei unor
situaţii care să determine
eventuale alegeri locale
partiale;
informare privind eventualele
probleme de natura tehnica si
organizatorica intampinate in
pregatirea si desfasurarea
consultarilor electorale
anterioare; informare privind
efectuarea modificarilor in RE in
perioada 1 ian-1 martie 2015

Efectuat

Efectuat

