Filiala Nord-Vest
Nr.
Crt
.

Filial
a

Judet

UAT

Data
controlulu
i

Obiective

1

Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

Comuna
Manastireni

03.03.201
5

Obiectiv 1. Respectarea şi
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral
conform legislaţiei a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;
Obiectiv 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.
Obiectiv 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.
Obiectiv 4. Îndrumare
electorală şi asistenţă de
natură tehnică asupra

Motivele care au
generat stabilirea
obiectivelor de
control/îndrumare
UAT neverificat din
anul 2010

Control
Efectuat/Neefectu
at

Constatări

Măsuri dispuse

control efectuat in
10.03.2015

1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite
2.nu se asigura
publicitatea
posibilitatii
consultarii LE

1.publicitatea
posibilitatii consultarii LE
2.operarea in RE a
actualziarilor sa fie
efectuata in mod
permanent si in termen
de 24 ore de la luare la
cunostinta a
evenimentului

2

Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

Comuna Rasca

03.03.201
5

3

Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

SANISLĂU

03.03.201
5

problemelor privind
derularea programului
SIRE şi remedierea
acestora.
Obiectiv 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.).
Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni

UAT neverificat din
anul 2010

control efectuat in
10.03.2015

Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2010
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

Efectuat la data de
03.03.2015

1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite
2.nu se asigura
publicitatea
posibilitatii
consultarii LE
În cazul unui
singur cetățean
cu drept de vot,
din LEP, nu este
indicată adresa
de domiciliu a
alegătorului. Un
număr de 20
cetățeni cu
drept de vot nu
au trecute în
LEP seria și
numărul actului
de identitate.
LEP au fost
întocmite, dar

1.publicitatea
posibilitatii consultarii LE

1. Numerotarea LEP; 2.
Aducerea la cunoștință
publică a posibilității
consultării LEP, la sediul
primăriei și asigurarea
condițiilor necesare în
acest sens.

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 electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).

nu rezultă că au
fost puse la
dispoziția
alegătorilor
spre consultare
până cel târziu
cu 45 zile
înaintea zilei
alegerilor,
conform art.
26, alin. 6 din
lege. Nu se
întocmește
proces-verbal
de afișare a
dispoziției
primarului de
stabilire a
locurilor de
afișaj electoral.
Nu se respectă
termenul de 24
ore între data
emiterii
certificatului de
deces și
radierea din
Registrul
electoral.
Paginile LEP nu
sunt
numerotate. Nu
este adus la
cunoștință
publică, dreptul
cetățenilor de a
consulta LEP, la
sediul primăriei

4

Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

PETREȘTI

03.03.201
5

Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2010
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

Efectuat la data de
03.03.2015

și asigurarea
condițiilor
necesare în
acest sens.
Nu s-a putut
face dovada
imprimării LEP,
în termenul
prevăzut de
lege. În cazul a
38 cetățeni cu
drept de vot, în
LEP, nu este
indicată adresa
de domiciliu, iar
un număr de 51
cetățeni cu
drept de vot nu
au trecute în
LEP seria și
numărul actului
de identitate.
Nu s-a adus la
cunoștință
publică
posibilitatea
consultării de
către alegători
a copiilor de pe
LEP, atât la
sediul primăriei
cât și la secțiile
de votare
conform art.
18, din legea
67/ 2004. Nu
se poate proba
faptul că s-a

1. Inițierea procedurilor
în vederea autorizării
primăriei ca operator de
date cu caracter
personal;
2.
Respectarea termenului
de 24 h de radiere în
Registrul Electoral;
3. Emiterea a încă unei
dispoziții de către
primar pentru a
desemna încă o personă
care să opereze în
Registrul Electoral;

SIRE şi remedierea
acestora.
Obiective 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.).

5

Filial
a
Nord
-Vest

SĂLAJ

Comuna
Crasna

03.03.201
5

^ respectarea şi
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral
conform legislaţiei
electorale, a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorităţii

Unitate
necontrolată din
2013

EFECTUAT

comunicat
numărul de
alegători,
rezultat din LEP
și LEC, în
termenul de 24
de ore de la
constituirea
BEC și nici
faptul că s-a
comunicat
numărul
definitiv de
alegători către
BEC, de către
primar, cu 5 zile
înaintea datei
alegerilor. În
unele cazuri,
termenul de 24
de ore de
radiere din
Registrul
electoral, nu
este respectat.
LEP de la
scrutinele
anterioare
ultimului sunt
arhivate,
nefiind topite.
LEP anterioare
nu au fost
topite

nu au fost dispuse
măsuri

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

6

Filial

SĂLAJ

SPCLEP Crasna

03.03.201

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;
^ 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

Unitate

EFECTUAT

nu este cazul

a
Nord
-Vest

7

Filial
a
Nord
-Vest

5

BIHOR

Comuna
Brusturi

03.03.201
5

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.
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

necontrolată din
2011

Ultimul control in
18.06.2010

Efectuat

* Operarea
nu au fost dispuse
radierilor in
masuri
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

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.

8

Filial
a
Nord
-Vest

BIHOR

Comuna Derna

03.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

Ultimul control in
14.06.2010

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

Ștampilarea și semnarea
listelor electorale
complementare de
primarul unitatii
controlate

9

Filial
a
Nord
-Vest

BistrițaNăsăud

Comuna Salva

03.03.201
5

Obiectiv 1. Respectarea şi
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral
conform legislaţiei a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;
Obiectiv 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.
Obiectiv 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.

UAT neverificat din
2011

Efectuat în
03.03.2015

fost predate
spre topire
*Listele
electorale
complementare
nu sunt
semnate de
persoanele
abilitate
*Comunicarea
către persoana
desemnată să
opereze în RE a
deceselor se
face decadal;
*Radierea în
ziua controlului
a unei persoane
privind
interzicerea
drepturilor
electorale;
*Operarea în
RE s-a efectuat
în termen de 24
de ore de la
luarea la
cunoștință a
cauzei de
radiere.

Comunicarea deceselor
către persoana
desemnată să opereze în
SIEN să se facă cât mai
aproape de data
înregistrării deceselor.

10

Filial
a
Nord
-Vest

BISTRITANASAUD

SPCLEP Năsăud 03.03.201
5

Obiectiv 4. Îndrumare
electorală şi asistenţă de
natură tehnică asupra
problemelor privind
derularea programului
SIRE şi remedierea
acestora.
Obiectiv 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.).
Obiectiv 1: Respectarea
hotărârilor și
instrucţiunilor adoptate de
AEP;
Obiectiv 2: Acordarea de
îndrumare pentru
aplicarea legislației
electorale;
Obiectiv 3: Informare
privind problemele de
natură tehnică și
organizatorică
întâmpinate în pregătirea
și desfășurarea
consultărilor electorale
anterioare;
Obiectiv 4: Obţinerea de
informaţii cu privire la
UAT-urile arondate
serviciului, populaţia
deservită, acte de

SPCLEP neverificat
din 2012

Efectuat în
03.03.2015

Nu a fost cazul

11

identitate emise, expirate,
emise şi neridicate
Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni
Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni

Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

Cluj

comuna
Calarasi

04.03.201
5

CLUJ

SACUIEU

05.03.201
5

13

Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

MARGAU

05.03.201
5

Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni

14

Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

PIȘCOLT

05.03.201
5

12

UAT neverificat din
anul 2010

04.03.2015

UAT neverificat din
anul 2010

control efectuat in
10.03.2015

UAT neverificat din
anul 2010

control efectuat in
11.03.2015

Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2011
domeniul electoral
conform legislaţiei a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;
Obiective 2. Verificarea
modului de întocmire şi
actualizare a listelor
electorale (permanente) şi
de păstrare a registrelor
cuprinzând listele
electorale, precum şi
modului de efectuare a

Efectuat la data de
05.03.2015

1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite
1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite
2.nu se asigura
publicitatea
posibilitatii
consultarii LE
1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite
2.nu se asigura
publicitatea
posibilitatii
consultarii LE
Nu s-a putut
face dovada
imprimării LEP
în termenul
prevăzut de
lege.
În cazul a 11
cetățeni cu
drept de vot, la
care nu este
indicată adresa
de domiciliu, iar
în cazul a 10
cetățeni cu
drept de vot nu

nu este cazul

1.publicitatea
posibilitatii consultarii LE

1.publicitatea
posibilitatii consultarii LE
2.operarea in RE a
actualziarilor sa fie
efectuata in mod
permanent si in termen
de 24 ore de la luare la
cunostinta a
evenimentului
1. Afișarea cu procesverbal a anunțului din
care să rezulte
posibilitatea consultării
LEP de către alegători și
când se impune și a
copiilor.
2.
Întocmirea proceselorverbale de predareprimire a LEP, de către
primar către secretarul
care le deține.
3. La imprimarea LEP,
întocmirea unui procesverbal datat.

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 electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).

sunt trecute
informațiile
privind seria și
numărul actului
de identitate.
Nu s-a întocmit
un procesverbal de
predare-primire
a LEP între
primar și
secretar, care
să poarte data
certă. Nu
rezultă că LEP
au fost puse la
dispoziția
alegătorilor,
spre consultare,
până cel târziu
cu 45 zile
înaintea datei
alegerilor,
conform art.
26, alin. 6 din
lege. Nu se
întocmește
proces-verbal
de afișare a
dispoziției
primarului de
stabilire a
locurilor de
afișaj electoral.
Nu s-a adus la
cunoștintă
publică
posibilitatea

15

Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

MOFTIN

05.03.201
5

Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2011
domeniul electoral
conform legislaţiei a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;
Obiective 2. Verificarea
modului de întocmire şi
actualizare a listelor
electorale (permanente şi

Efectuat la data de
05.03.2015

consultării
copiilor LEP, în
afara
perioadelor
electorale, la
sediul primăriei,
iar în
perioadele
electorale, la
sediul secțiilor
de votare
înființate,
conform art. 18
din Legea nr.
67/ 2004. Nu se
probează că ar
fi fost
îndeplinită
obligația de a
comunica
numărul
definitiv de
alegători către
BEC, de către
primar, cu 5 zile
înaintea datei
alegerilor.
În cazul a 40
cetățeni cu
drept de vot din
LEP nu este
indicată adresa
de domiciliu, iar
în cazul a 28 de
cetățeni cu
drept de vot, nu
au trecute în
LEP, seria și

1. Aducerea la
cunoștință publică a
posibilității consultării
LEP de către alegători.
2. Autorizarea primăriei
ca operator de date cu
caracter personal.

16

Filial
a
Nord

SĂLAJ

Comuna
Meseșenii de
Jos

05.03.201
5

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 electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
03.03.2015 în Comuna

numărul actului
de identitate.
Trei dintre
aceștia nu au
nici adresă de
domiciliu și nici
serie și număr
act de
identitate.
Nu rezultă că
LEP au fost
puse la
dispoziția
alegătorilor
spre consultare,
până cel târziu
cu 45 zile
înaintea zilei
alegerilo,r
conform art.
26, alin. 6 din
lege.
Nu s-a adus la
cunoștință
publică
posibilitatea
consultării, de
către alegători,
a copiilor de pe
LEP, conform
art. 18 din
Legea nr. 67/
2004.
Unitate
necontrolată din
2014

EFECTUAT

LEP anterioare
nu au fost
topite

nu au fost dipuse măsuri

17

18

-Vest
Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

BIHOR

Comuna
Sînmartin

05.03.201
5

BIHOR

Comuna
Hidișelu de Sus

05.03.201
5

Crasna
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

Ultimul control in
11.04.2014

Neefectuat

Ultimul control in
24.05.2013

Efectuat
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Filial
a
Nord
-Vest

BISTRITANASAUD

Orașul
Sîngeorz-Băi

06.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
conuna Salva

UAT neverificat din
2012

Efectuat în
06.03.2015
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Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

BISTRITANASAUD

SPCLEP
Sîngeorz-Băi

07.03.201
5

SPCLEP neverificat
din 2012

Efectuat în
06.03.2015

MARAMURE
S

Primăria
comunei
Rozavlea

10.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 la
SPCLEP Năsăud
Obiectiv 1. Respectarea și
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral
conform legislaţiei

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
10.03.2015

21

* 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 în RE
s-a efectuat în
termen de 24
de ore de la
luarea la
cunoștință a
cauzei de
radiere.
Nu a fost cazul

*Operarea în Registrul
Electoral a deceselor în
termen de 24 de ore de
la luarea la cunoștință și
pentru alegători cu
domiciliul în alte UAT-uri
sa fie făcută permanent
*Se dipune publicitatea
posibilității consultării
listelor electorale
permanente și a listelor
electorale
complementare de către
alegători

Listele
electorale
permanente se
păstrau în folii

Operarea persoanelor
decedate cu respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din

Nu au fost dispuse
măsuri
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Filial
a
Nord
-Vest

MARAMURE
S

Primăria
comunei
Botiza

10.03.201
5

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
UAT-ul nu a fost
prevăzute la controlul din
verificat în ultimele
data de 10.03.2015 în
12 luni
Comuna Rozavlea

control efectuat în
10.03.2015

de plastic și nu
aveau
semnătura
secretarului
UAT. Pe
parcursul
controlului
acestea au fost
perforate și
mutate în
biblioraft cu file
detașabile și au
fost semnate de
doamna
secretar.
- Neasigurarea
publicității
consultării
datelor din
listele
electorale de
către persoane
interesate.

Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările ulterioare.
Întocmirea și afișarea
anunțului privind
asigurarea publicității
consultării listelor
electorale permanente.

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

S-a stabilit măsura
întocmirii și afișării
anunţului privind
consultarea datelor
cuprinse în listele
electorale.
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Filial
a
Nord
-Vest

MARAMURE
S

Primăria
comunei
Bogdan Vodă

10.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
10.03.2015
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Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

MOLDOVENES
TI

10.03.201
5

UAT neverificat din
anul 2010

control efectuat in
12.03.2015

CLUJ

PETRESTII DE
JOS

10.03.201
5

Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni
Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni

UAT neverificat din
anul 2010

control efectuat in
12.03.2015

Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

BATARCI

10.03.201
5

Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2011
domeniul electoral
conform legislaţiei a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;
Obiective 2. Verificarea
modului de întocmire şi
actualizare a listelor
electorale (permanente) şi
de păstrare a registrelor
cuprinzând listele
electorale, precum şi

Efectuat la data de
12.03.2015

25

26

Nu se asigură
publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale de
către
persoanele
interesate.
1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite
1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite

În cazul a unui
cetățean cu
drept de vot, nu
este trecută în
LEP, nici adresa
de domiciliu și
nici felul, seria
și numărul
actului de
identitate, un
alt alegător nu
are trecute
felul, seria și
numărul actului

Întocmirea și afișarea
anunțului privind
publicitatea consultării
datelor de către
persoanele interesate.

Nu a fost cazul

1.publicitatea
posibilitatii consultarii LE
2.posibilitatea topirii LE
mai vechi
3.operarea in RE a
actualziarilor sa fie
efectuata in mod
permanent si in termen
de 24 ore de la luare la
cunostinta a
evenimentului
-

27

Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

TARNA MARE

10.03.201
5

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 electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).
Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2011
domeniul electoral
conform legislaţiei a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;

de identitate.

Efectuat la data de
10.03.2015

În cazul a 2
persoane cu
drept de vot nu,
este indicată
adresa de
domiciliu, iar în
cazul a 17

1. Emiterea unei
dispoziții de
împuternicire a încă unei
persoane care să
opereze în Registrul
Electoral,
recomandându-se ca

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 electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de

persoane cu
drept de vot, nu
au trecute în
LEP, seria şi
numărul actului
de identitate.
Doi dintre
aceştia nu au
nici domiciliul şi
nici seria şi
numărul actului
de identitate.
Nu s-a adus la
cunoştinţă
publică,
posibilitatea
consultării de
către alegători
a copiilor de pe
LEP, conform
art. 18 din
Legea nr. 67/
2004.

persoanele care
operează să fie
funcționari publici și nu
cum este în prezent
persoană angajată
contractual, pe durată
determinată (mandatul
demnitarului) pe baza
încrederii personale a
demnitarului.
2. Efectuarea
popularizării posibilității
consultării listelor
electorale la sediul
primăriei, a zilelor și
intervalelor orare,
respectiv a locului în
care se poate face și
afișarea, cu procesverbal de afișare a câte
unui anunț, în fiecare sat
aparținător comunei.
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30

31

Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

SĂLAJ

Comuna
Ileanda

10.03.201
5

SĂLAJ

SPCLEP Ileanda

10.03.201
5

BIHOR

Comuna
Cetariu

10.03.201
5

Filial
a
Nord
-Vest

BIHOR

Comuna Paleu

10.03.201
5

vot etc.).
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
03.03.2015 în Comuna
Crasna
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
03.03.2015 la SPCLEP
Crasna
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

Unitate
necontrolată din
2009

EFECTUAT

Unitate
necontrolată din
2009

EFECTUAT

Ultimul control in
11.06.2010

Efectuat

Ultimul control in
18.06.2010

Efectuat

LEP anterioare
nu au fost
topite

Actualizarea dispoziției
privind desemnarea
persoanelor să opereze
în Registrul electoral
nu este cazul

* 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
*Listele

nu au fost dispuse
masuri

*Păstrarea listelor
electorale permanente
într-un registru cu file
detașabile în condiții
bune
*Semnarea listelor
electorale
complementare de către
primarul și secretarul
unității controlate

32

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

SPCLEP
Rozavlea

10.03.201
5

33

Filial
a
Nord
-Vest

MARAMURE
S

Primăria
comunei
Budeşti

11.03.201
5

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.
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

Unitate
necontrolată din
2009

control efectuat în
26.03.2015

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
12.03.2015

electorale
permanente nu
sunt păstrate
într-un registru
cu file
detașabile
*Listele
electorale
complementare
nu sunt
semnate și
ștampilate de
persoanele
abilitate
nu este cazul

nu este cazul

Listele
electorarea
permanente au
fost semnate de
primarul UATului, pe
parcursul
controlului.
Publicitatea

Operarea persoanelor
decedate cu respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările ulterioare.
Întocmirea și afișarea
anunțului privind

34

Filial
a
Nord
-Vest

BISTRITANASAUD

Comuna
Nușeni

11.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
comuna Salva

UAT neverificat din
2013

Efectuat în
11.03.2015
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Filial
a
Nord
-Vest

BISTRITANASAUD

Comuna
Chiochiș

11.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
comuna Salva

UAT neverificat din
2013

Efectuat în
11.03.2015

consultării
datelor din
listele
electorale s-a
făcut în
perioadele
electorale prin
adunările
populare în
Biserică.
*Operarea în RE
s-a efectuat în
termen de 24
de ore de la
luarea la
cunoștință a
cauzei de
radiere;
* LEP
anterioare nu
au fost topite.
*Comunicarea
către persoana
desemnată să
opereze în RE a
deceselor se
face la câteva
zile de la
înregistrarea
deceselor;
*Operarea
radieri în RE s-a
efectuat în
termen de 24
de ore de la
luarea la
cunoștință;
*LEP anterioare

asigurarea publicității
consultării listelor
electorale permanente.

Topirea listelor
electorale anterioare.

*Topirea listelor
electorale anterioare;
* Comunicarea
deceselor către
persoana desemnată să
opereze în SIEN să se
facă cât mai aproape de
data înregistrării
deceselor.

nu au fost
topite.
1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite

36

Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

AITON

12.03.201
5

Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni

UAT neverificat din
anul 2010

control efectuat in
18.03.2015

37

Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

SANDULESTI

12.03.201
5

Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni

UAT neverificat din
anul 2010

control efectuat in
18.03.2015

1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite
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Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

TURȚ

12.03.201
5

Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2012
domeniul electoral
conform legislaţiei a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;
Obiective 2. Verificarea
modului de întocmire şi
actualizare a listelor
electorale (permanente) şi
de păstrare a registrelor
cuprinzând listele
electorale, precum şi

Efectuat la data de
11.03.2015

În cazul a 3
cetățeni cu
drept de vot, în
LEP nu este
indicată adresa
de domiciliu, iar
în cazul a 24
cetățeni cu
drept de vot, nu
au trecute seria
și numărul
actului de
identitate.

1.respectarea legislatiei
eiectorale in vigoare
2.operarea in RE a
actualziarilor sa fie
efectuata in mod
permanent si in termen
de 24 ore de la luare la
cunostinta a
evenimentului
3. se opereaza toate
decesele inregistrate pe
raza UAT, indiferent de
domiciliul alegatorului
1.respectarea legislatiei
eiectorale in vigoare
2.operarea in RE a
actualziarilor sa fie
efectuata in mod
permanent si in termen
de 24 ore de la luare la
cunostinta a
evenimentului
-
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Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

S.P.C.L.E.P.
TURȚ

12.03.201
5

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 electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).
Obiectiv 1: Respectarea
hotărârilor și
instrucţiunilor adoptate de
AEP;
Obiectiv 2: Acordarea de
îndrumare pentru
aplicarea legislației

S.P.C.L.E.P.neverific
at din anul 2012

Efectuat la data de
11.03.2015

Față de cele
constatate la
precedentul
control, în
sensul că, până
la acea dată, au
fost expirate un

-
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Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

TURULUNG

12.03.201
5

electorale;
Obiectiv 3: Informare
privind problemele de
natură tehnică și
organizatorică
întâmpinate în pregătirea
și desfășurarea
consultărilor electorale
anterioare;
Obiectiv 4: Obţinerea de
informaţii cu privire la
UAT-urile arondate
serviciului, populaţia
deservită, acte de
identitate emise, expirate,
emise şi neridicate
Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2013
domeniul electoral
conform legislaţiei a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;
Obiective 2. Verificarea
modului de întocmire şi
actualizare a listelor
electorale (permanente) 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

număr de 291
de acte, din
cauza trecerii
pe noul sistem
SNIEP și a
necomunicării
de către
BEPABDEP a
listei cu
respectivele
cazuri, nu este
în măsură să ne
comunice
situația la zi a
acestor cazuri.
Efectuat la data de
11.03.2015

În cazul a 206
cetățeni cu
drept de vot, în
LEP nu este
indicată adresa
de domiciliu a
alegătorilor. Un
număr de 52
cetățeni cu
drept de vot, nu
au trecute în
LEP seria și
numărul actului
de identitate.
LEP au fost
editate, dar nu
au făcut un
anunț privind
popularizarea
dreptului
alegătorilor de
consultare.

1. Aducerea la
cunoștință publică a
posibilității consultării
LEP, la sediul primăriei și
asigurarea condițiilor
necesare în acest sens.
2. Inițierea procedurilor
în vederea autorizării
primăriei ca operator de
date cu caracter
personal, conform Legii
nr. 667/ 2001.
3. Atribuirea numărului
de imobil, în cazul celor
206 persoane, astfel
încât în LEP să apară și
adresa de domiciliu.
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43

Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

SĂLAJ

Comuna Mirșid

12.03.201
5

SĂLAJ

Comuna
Treznea

12.03.201
5

BIHOR

Comuna
Buntești

12.03.201
5

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 electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
03.03.2015 în Comuna
Crasna
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
03.03.2015 în Comuna
Crasna
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

Unitate
necontrolată din
2013

EFECTUAT

LEP anterioare
nu au fost
topite

nu au fost dispuse
măsuri

Unitate
necontrolată din
2011

EFECTUAT

LEP anterioare
nu au fost
topite

nu au fost dispuse
măsuri

Ultimul control in
30.04.2014

Efectuat

* Operarea
radierilor in
Registrul
Electoral s-a
realizat in
termen de 24
de ore de la

Ridicarea listelor
electorale
complementare de la
Inspectoratul General
pentru Imigrari Bihor și
păstrarea lor în
condițiile prevăzute de

44

Filial
a
Nord
-Vest

BIHOR

Comuna
Pietroasa

12.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

Ultimul control in
01.10.2012

Efectuat

45

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei
Călineşti

12.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
12.03.2015

luarea la
cunostinta a
cauzelor care
impun radierea
*Listele
electorale
complementare
nu au fost
ridicate de la
IGI
* 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 se asigura
publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale.

lege

nu au fost dispuse
masuri

Operarea persoanelor
decedate cu respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările ulterioare.
Întocmirea și afișarea
anunțului privind
asigurarea publicității
consultării listelor

46

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei
Desești

12.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

Efectuat în
12.03.2015

47

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei
Giulești

16.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

Control efectua în
16.03.2015

Listele
electorale
permanente
erau puse în
dosar fără a fi
fost perforate.
Pe parcursul
controlului
acestea au fost
perforate și
puse în dosar
cu șină cu file
detașabile.
Nu se asigura
publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale.
Listele
electorale
permanente se
găseau în plic,
pe parcursul
controlului fiind
puse în dosar
cu șină, cu file
detașabile.
Nu este
asigurată
pulicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale de
către
persoanele

electorale permanente.
Operarea persoanelor
decedate cu respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările ulterioare.
Întocmirea și afișarea
anunțului privind
asigurarea publicității
consultării listelor
electorale permanente.

Operarea persoanelor
decedate cu respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările ulterioare.
Întocmirea și afișarea
anunțului privind
asigurarea publicității
consultării listelor
electorale permanente.

48

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei Vadu
Izei

16.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
16.03.2015

interesate.
Listele
electorale
complementare
au fost semnate
pe parcursul
controlului și
puse în dosar
cu șină.
Nu se asigura
publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale.
Listele
electorale
complementare
au fost semnate
de persoanele
abilitate pe
parcursul
acțiunii de
control.
Delimitarea
unei secții de
votare nu
respectă
prevederile art.
18, alin 6 din
Legea nr.
35/2008 cu
modificările și
completările
ulterioare - se
are în vedere
înființarea unei
noi secții de

S-a stabilit măsura
întocmirii și afișării
anunţului privind
consultarea datelor
cuprinse în listele
electorale.

votare pentru
scrutinul
următor.
Nu este
asigurată
publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale de
către
persoanele
interesate.

49

Filial
a
Nord
-Vest

MARAMURE
S

Primăria
municipiului
Sighetu
Marmaţiei

17.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
17.03.2015

50

Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

VIISOARA

17.03.201
5

Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni

UAT neverificat din
anul 2010

control efectuat in
19.03.2015

1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite
2.nu se asigura
publicitatea
posibilitatii
consultarii LE

51

Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

TRITENII DE
JOS

17.03.201
5

Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni

UAT neverificat din
anul 2010

control efectuat in
19.03.2015

1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite
2.nu se asigura
publicitatea
posibilitatii
consultarii LE

Stabilirea unei
comunicări clare între
serv.de stare civilă și
operatorul RE.
Desemnarea celei de-a
doua persoane care să
opereze în RE.
Respectarea termenului
stabilit prin art. 23 alin.
(2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
1.publicitatea
posibilitatii consultarii LE
2.respectarea legislatiei
eiectorale in vigoare
3.operarea in RE a
actualziarilor sa fie
efectuata in mod
permanent si in termen
de 24 ore de la luare la
cunostinta a
evenimentului
1.publicitatea
posibilitatii consultarii LE
2.respectarea legislatiei
eiectorale in vigoare
3.operarea in RE a
actualziarilor sa fie
efectuata in mod
permanent si in termen
de 24 ore de la luare la
cunostinta a
evenimentului

52

Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

PIR

17.03.201
5

Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2010
domeniul electoral
conform legislaţiei a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;
Obiective 2. Verificarea
modului de întocmire şi
actualizare a listelor
electorale (permanente) 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

Efectuat la data de
17.03.2015

Nu s-a putut
face dovada
imprimării LEP
în termenul
prevăzut de
lege. În cazul a
23 de persoane
cu drept de vot,
în LEP nu este
indicată adresa
de domiciliu.
Un număr de 5
persoane cu
drept de vot, nu
au trecute în
LEP numărul și
seria actului de
identitate. Nu sa adus la
cunoștință
publică
posibilitatea
consultării de
către alegători
a copiilor de pe
LEP, atât la
sediul primăriei,
cât și la sediul
secțiilor de
votare, conform
art. 18 din
Legea nr. 67/
2004.

1. Aducerea la
cunoștință publică a
posibilității consultării
LEP la sediul primăriei și
asigurarea condițiilor
necesare în acest sens.
2. Topirea sau cel puțin
arhivarea LEP, conform
legii, cu excepția LEP de
la ultimile alegeri.

53

Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

ANDRID

17.03.201
5

de logistică electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).
Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2010
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

Efectuat la data de
17.03.2015

În cazul a 12
cetățeni cu
drept de vot, în
LEP nu este
indicată adresa
de domiciliu a
alegătorilor. Un
număr de 5
cetățeni cu
drept de vot, în
LEP nu au
trecute
numărul și seria
actului de
identitate, iar
un număr de 3
cetățeni cu
drept de vot nu
au trecute nici
domiciliul și nici
numărul și seria
actului de
identitate.

1. Inițierea
procedurilor in vederea
autorizării primăriei
Andrid ca operator de
date cu caracter
personal.

54

Filial
a
Nord
-Vest

BIHOR

Comuna
Căpîlna

17.03.201
5

55

Filial
a
Nord
-Vest

BIHOR

Comuna Șoimi

17.03.201
5

natură tehnică asupra
problemelor privind
derularea programului
SIRE şi remedierea
acestora.
Obiective 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.).
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

Ultimul control in
07.05.2009

Efectuat

Ultimul control in
18.06.2010

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

*Operarea în Registrul
Electoral a deceselor în
termen de 24 de ore de
la luarea la cunoștință sa
fie făcută permanent
*Se dipune publicitatea
posibilității consultării
listelor electorale
permanente și a listelor
electorale
complementare

*Operarea în Registrul
Electoral a deceselor în
termen de 24 de ore de
la luarea la cunoștință sa
fie făcută permanent
*Se dipune publicitatea

56

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei
Sarasău

17.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
17.03.2015

57

Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

SPCLEP Sighetu 17.03.201
Marmației
5

Unitate
necontrolată din
2009

control efectuat în
17.03.2015

MARAMURE
S

Primăria
comunei
Petrova

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 SPCLEP Rozavlea
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
20.03.2015

58

18.03.201
5

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
permanente se
găseau în folie
de plastic, iar
pe parcursul
controlului au
fost puse în
dosar cu șină.
Nu se asigură
publicitatea
datelor din
listele
electorale.
nu este cazul

posibilității consultării
listelor electorale
permanente și a listelor
electorale
complementare

Nu se asigură
publicitatea
consultării
datelor
cuprinse în
listele
electorale. Fiind
desemnat un
singur operator

Întocmirea și afișarea
anunțului privind
publicitatea datelor
persoanle cuprinse în
listele electorale, cu
respectarea prevederilor
Legii nr. 677/2001.
Completarea dispoziției
privind desemnarea

Întocmirea și afișarea
anunțului privind
asigurarea publicității
consultării listelor
electorale permanente.
S-a făcut atenționare cu
privire la respectarea
termenului legal stabilit
prin art. 23 alin. (2) din
Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi
completările ulterioare.
nu este cazul

pe RE, radierile
nu sunt toate în
termenul legal.
59

Filial
a
Nord
-Vest

MARAMURE
S

Primăria
comunei
Repedea

18.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
19 martie 2015

60

Filial
a
Nord
-Vest

BISTRITANASAUD

Comuna
Urmeniş

18.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
comuna Salva

UAT notificat în
2014 ca urmare a
neradieri în
termenul legal.

Efectuat în
19.03.2015

61

Filial
a
Nord
-Vest

BISTRITANASAUD

Comuna Milaş

18.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
comuna Salva

UAT neverificat din
2013

Efectuat în
19.03.2015

62

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei
Cîmpulung la
Tisa

18.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
18.03.2015

Pe parcursul
controlui a fost
întocmit și
afișat anunțul
privind
publicitatea
consultării
datelor
cuprinse în
listele
electorale.
*Operarea
radieri în RE s-a
efectuat în
termen de 24
de ore de la
luarea la
cunoștință;
*LEP anterioare
nu au fost
topite.
Operarea
radieri în RE s-a
efectuat în
termen de 24
de ore de la
luarea la
cunoștință.
Nu este
asigurată
publicitatea
consultării
datelor din

operatorului în RE cu o a
doua persoană.
Respectarea termenului
legal în cazurile care
impun radierea din RE.
Respectarea termenului
stabilit prin art. 23 alin.
(2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.

Topirea listelor
electorale anterioare.

Nu au fost dispuse
măsuri

Întocmirea și afișarea
anunțului privind
publicitatea consultării
datelor de către
persoanele interesate.

63

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei
Săpînța

18.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
18.03.2015

listele
electorale de
către
persoanele
interesate.
Listele
electorale
complementare
au fost
semnate,
ștampilate și
puse în dosar
cu șină pe
parcursul
controlului.
Delimitarea
secției de
votare
existente nu
respectă
prevederile art.
18, alin 6 din
Legea 35/2008
cu modificările
și completările
ulterioare.
Nu se asigură
publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale de
către
persoanele
interesate.
Listele
electorale
complementare

Desemnarea prin
dispoziție a primarului a
celei de-a doua
persoane care să
opereze în RE.
Delimitarea unei a doua
secții de votare la nivelul
UAT.
Respectarea termenului
pentru radierea
persoanelor decedate
stabilit prin art. 23 alin 2
din Legea nr. 35/2008,
cu modificările și
completările ulterioare.

Întocmirea și afișarea
unui anunț privind
posibilitatea consultării
datelor personale din
listele electorale.
Operarea persoanelor
decedate cu respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările ulterioare.

64

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei
Remeți

18.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
18.03.2015

65

Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

BUZA

19.03.201
5

UAT neverificat din
anul 2010

CLUJ

CATINA

19.03.201
5

SATU MARE

SĂUCA

19.03.201
5

Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni
Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni
Obiective 1. Respectarea şi
îndeplinirea atribuţiilor în
domeniul electoral
conform legislaţiei a

Control neefectuat
- dl. Tegzesiu Dan a
sprijinit activitatea
DFPPCE
Control neefectuat
- dl. Tegzesiu Dan a
sprijinit activitatea
DFPPCE
Efectuat la data de
23.03.2015

66

67

UAT neverificat din
anul 2010
UAT neverificat din
anul 2011

au fost
comunicate
ulterior prin
email/fax.
Pe parcursul
controlului a
fost operată în
RE radierea
unei persoane
cu domiciliu în
alt UAT.
Publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale s-a
făcut în
perioadele
electorale.
Listele
electorale
complementare
nu au fost
semnate de
persoanele
îndrituite.

Nu s-a putut
face dovada
imprimării LEP
în termenul

Întocmirea și afișarea
unui anunț privind
posibilitatea consultării
datelor personale din
listele electorale.
Semnarea listele
electorale
complementare de către
persoanele îndrituite.
Comunicarea situației
privind persoanele
decedate care nu au
putut fi radiate din lipsa
actelor oficiale.

-

instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;
Obiective 2. Verificarea
modului de întocmire şi
actualizare a listelor
electorale (permanente) 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 electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a

prevăzut de
lege. În cazul a
18 cetățeni cu
drept de vot din
LEP, nu este
indicată adresa
de domiciliu a
alegătorilor. Un
număr de 8
alegători sunt
trecuti în LEP
fără seria și
numărul actului
de identitate.
Materialele
necesare
procesului
electoral, nu au
fost predate pe
bază de procesverbal de
primar,
președinților
birourilor
electorale ale
secțiilor de
votare.

68

Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

CEHAL

19.03.201
5

materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).
Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2011
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

Efectuat la data de
19.03.2015

În cazul a 2
cetățeni cu
drept de vot din
LEP, nu este
indicată adresa
de domiciliu a
alegătorilor, iar
în cazul a 7
cetățeni cu
drept de vot din
LEP, nu este
indicat numărul
și seria actului
de identitate.

1. Inițierea
procedurilor în vederea
autorizării, primăriei, ca
operator de date cu
caracter personal.

69

Filial
a
Nord
-Vest

BIHOR

Comuna
Uileacu de
Beiuș

19.03.201
5

70

Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

BIHOR

Comuna
Pocola

19.03.201
5

Maramureș

Primăria
comunei
Ruscova

19.03.201
5

71

acestora.
Obiective 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.).
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

Ultimul control in
06.07.2011

Efectuat

Ultimul control in
28.09.2012

Neefectuat

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
19.03.2015

* Operarea
radierilor in
Registrul
Electoral nu 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 în Registrul
Electoral a deceselor în
termen de 24 de ore de
la luarea la cunoștință
atât pentru alegători cu
domiciliul în UAT-ul
verificat cât și pentru
alegători cu domiciliul în
alte UAT-uri sa fie făcută
permanent
*Se dipune publicitatea
posibilității consultării
listelor electorale
permanente și a listelor
electorale
complementare de către
alegători

Listele
electorale
permanente au
fost semnate și
ștampilate de
către

Întocmirea și afișarea
unui anunț privind
posibilitatea consultării
datelor personale din
listele electorale.
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Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei
Poienile de sub
munte

19.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-urile nu au fost
verificate în
ultimele 12 luni

controlul a fost
efectuat în
19.03.2015

73

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei
Bocicoiu Mare

20.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-urile nu au fost
verificate în
ultimele 12 luni

control efectuat în
20.03.2015

persoanele
abilitate pe
parcursul
controlului.
Nu se asigură
publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale de
către
persoanele
interesate.
Persoanele
decedate au
fost operate cu
întârziere,
datorită
faptului că
serviciul de
stare civilă a
făcut
comunicările la
interval de
câteva zile.
Listele
electorale
permanente
erau păstrate în
dosar plic, pe
parcusul
controlului fiind
puse în dosar
cu șină cu file
detașabile.
Nu se asigura
publicitatea
consultării

Operarea persoanelor
decedate cu respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările ulterioare.

Întocmirea și afișarea
anunțului privind
publicitatea consultării
datelor de către
persoanele interesate.
Desemnarea prin
dispoziție a primarului a
celei de-a doua
persoane care să
opereze în RE.
Respectarea termenului
pentru radierea
persoanelor decedate
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75

76

Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

SPCLEP
Repedea

20.03.201
5

Maramureș

SPCLEP
Petrova

20.03.201
5

Bihor

Comuna
Remetea

23.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 SPCLEP Rozavlea
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 SPCLEP Rozavlea
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

datelor din
listele
electorale.
Listele
electorale
complementare
au fost semnate
de persoanele
îndrituite pe
parcursul
controlului.
Există radieri
operate cu
întârziere,
datorită
faptului că
pentru
operarea RE a
fost desemnată
o singură
persoană.
nu este cazul

stabilit prin art. 23 alin 2
din Legea nr. 35/2008,
cu modificările și
completările ulterioare.

Unitate
necontrolată din
2009

control efectuat în
19.03.2015

nu este cazul

Unitate
necontrolată din
2012

control efectuat în
20.03.2015

nu este cazul

nu este cazul

Ultimul control in
21.10.2010

Efectuat

*Operarea
deceselor în
Registrul
Electoral se
face cu
întârziere
datorită
netransmiterii
de către oficiul

*Reglementarea
comunicărilor privind
decese între oficiul de
stare civilă și operatorul
în Registrul Electoral
*Operarea radierilor în
Registrul Electoral în
termen de 24 de ore de
la luarea la cunoștință

77

Filial
a
Nord
-Vest

MARAMURE
S

Primăria
comunei Ieud

24.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
24.03.2015

78

Filial
a
Nord
-Vest

MARAMURE
S

Primăria
comunei Săcel

24.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
24.03.2015
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Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest
Filial

CLUJ

Unguras

24.03.201
5

UAT neverificat din
anul 2010

CLUJ

MICA

24.03.201
5

SATU MARE

TĂȘNAD

24.03.201

Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni
Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni
Obiective 1. Respectarea şi

Control neefectuat
- d-na Rusu
Loredana s-a aflat
in CO
Control neefectuat
- d-na Rusu
Loredana s-a aflat
in CO
Efectuat la data de

80

81

UAT neverificat din
anul 2010
UAT neverificat din

de stare civilă a
comunicărilor
privind
decesele
înregistrate
*Exemplarele
anterioare ale
listelor
electorale nu au
fost topite
Publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale s-a
făcut în
perioadele
electorale.

Întocmirea și afișarea
anunțului privind
publicitatea datelor
persoanle cuprinse în
listele electorale, cu
respectarea prevederilor
Legii nr. 677/2001.

Publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale s-a
făcut în
perioadele
electorale.

Întocmirea și afișarea
anunțului privind
publicitatea datelor
persoanle cuprinse în
listele electorale, cu
respectarea prevederilor
Legii nr. 677/2001.

Nu s-a putut

1. Desemnarea de către

a
Nord
-Vest

5

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
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 electorală;

anul 2013

27.03.2015

face dovada
imprimării LEP,
în termenul
prevăzut de
lege. În cazul a
16 cetățeni cu
drept de vot din
LEP, nu este
indicată adresa
de domiciliu a
alegătorilor, un
număr de 32
cetățeni cu
drept de vot din
LEP, nu au
trecute
numărul și seria
actului de
identitate, iar
un număr de 3
fiind în aceeași
situație, dar
neavând nici
adresa de
domiciliu.

primar, prin dispoziție, a
încă unei persoane care
să fie împuternicită să
opereze în Registrul
Electoral.
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Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

S.P.C.L.E.P.
TĂȘNAD

24.03.201
5

83

Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest
Filial

SĂLAJ

Comuna
Sărmășag

24.03.201
5

SĂLAJ

SPCLEP
Sărmășag

24.03.201
5

BIHOR

Comuna

24.03.201

84

85

obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).
Obiectiv 1: Respectarea
hotărârilor și
instrucţiunilor adoptate de
AEP;
Obiectiv 2: Acordarea de
îndrumare pentru
aplicarea legislației
electorale;
Obiectiv 3: Informare
privind problemele de
natură tehnică și
organizatorică
întâmpinate în pregătirea
și desfășurarea
consultărilor electorale
anterioare;
Obiectiv 4: Obţinerea de
informaţii cu privire la
UAT-urile arondate
serviciului, populaţia
deservită, acte de
identitate emise, expirate,
emise şi neridicate
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
03.03.2015 în Comuna
Crasna
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
03.03.2015 la SPCLEP
Crasna
Conform obiectivelor

S.P.C.L.E.P.neverific
at din anul 2009

Efectuat la data de
27.03.2015

SPCLEP
deservește 10
UAT-uri, înanul
2014, a emis un
numă de 4036
de acte de
identitate, iar în
anul 2015 până
la dat
controlului, a
emis un număr
de 900. Din cele
900 de acte
emise, un
număr de 134
nu sunt încă
ridicate.

-

Unitate
necontrolată din
2013

EFECTUAT

LEP anterioare
nu au fost
topite

nu au fost dispuse
măsuri

Unitate
necontrolată din
2010

EFECTUAT

Ultimul control in

Neefectuat

nu este cazul

86

87

a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

Filial
a
Nord
-Vest

Șuncuiuș

5

BIHOR

Comuna Bratca 24.03.201
5

Maramureș

Primăria
comunei Șieu

24.03.201
5

prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

25.10.2011
Ultimul control in
25.10.2011

Efectuat

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
24.03.2015

* 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 se asigura
publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale.
Au fost operate
cu întârziere
două persoane
decedate,
aceasta
datorându-se
faptului că
primăria se află
în renovare, iar
rețeaua de
internet nu
funcționează

*Păstrarea listelor
electorale
complementare într-un
registru cu file
detasabile în condiții
bune
*Publicitatea posibilității
alegătorilor de a-și
verifica înscrierea în
listele electorale
permanente

Întocmirea și afișarea
anunțului privind
asigurarea publicității
consultării listelor
electorale permanente.
Operarea persoanelor
decedate cu respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările ulterioare.

constant.
Publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale s-a
făcut în
perioadele
electorale.
Persoanele
decedate au
fost radiate cu
întârziere,
datorită
faptului că a
fost desemnată
o singură
persoană
pentru
operarea RE.

88

Filial
a
Nord
-Vest

MARAMURE
S

Primăria
comunei Rona
de Sus

25.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
26.03.2015

Completarea dispoziției
cu cea de-a doua
persoană care să
opereze RE.
Întocmirea și afișarea
anunțului privind
publicitatea datelor
persoanle cuprinse în
listele electorale, cu
respectarea prevederilor
Legii nr. 677/2001.
Respectarea termenului
stabilit prin art. 23 alin.
(2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.

89

Filial
a
Nord
-Vest

MARAMURE
S

Primăria
comunei Rona
de Jos

25.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
26.03.2015

Publicitatea
consultării
datelor din
listele
electorale s-a
făcut în
perioadele
electorale.
Persoanele
decedate au
fost radiate cu
întârziere,
datorită
necunoașterii
termenului
legal.

Întocmirea și afișarea
anunțului privind
publicitatea datelor
persoanle cuprinse în
listele electorale, cu
respectarea prevederilor
Legii nr. 677/2001.
Respectarea termenului
stabilit prin art. 23 alin.
(2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.

90

Filial

BISTRITA-

Comuna Teaca

25.03.201

Conform obiectivelor

UAT neverificat din

Efectuat în

*Operarea

*Topirea listelor

a
Nord
-Vest

NASAUD

91

Filial
a
Nord
-Vest

BistrițaNăsăud

92

Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

93

5

prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
comuna Salva

2010

25.03.2015

Comuna Galații 25.03.201
Bistriței
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
comuna Salva

UAT neverificat din
11.09.2014

Efectuat în
25.03.2015

Maramureș

SPCLEP
Leordina

25.03.201
5

Unitate
necontrolată din
2012

control efectuat în
25.03.2015

MARAMURE
S

Primăria
comunei
Leordina

26.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 SPCLEP Rozavlea
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
25.03.2015

radieri în RE s-a
efectuat în
termen de 24
de ore de la
luarea la
cunoștință;
*LEP anterioare
nu au fost
topite;
*Un exemplar
al LEC nu a fost
comunicat la
judecătorie.
Operarea în RE
s-a efectuat în
termen de 24
de ore de la
luarea la
cunoștință a
cauzei de
radiere.
nu este cazul

electorale anterioare;
* Comunicarea unui
exemplar al LEC la
judecătorie;
*Emiterea unei dispoziți
pentru persoanele
autorizate să opereze în
RE.

Anterior
perioadei
verificate
radierile au fost
operate cu
întârziere.

Completarea dispoziției
cu o a doua persoană
care sa opereze RE.
Stabilirea unei program
de comunicare a
persoanelor decedate
împreună cu SPCLEP
Leordina.
Operarea persoanelor
decedate cu respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu

Nu au fost dispuse
măsuri

nu este cazul

94

Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

BELIS

26.03.201
5

Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni

UAT neverificat din
anul 2010

control efectuat in
11.03.2015
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Filial
a
Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

CLUJ

VALEA IERII

26.03.201
5

UAT neverificat din
anul 2010

SATU MARE

CĂUAȘ

26.03.201
5

Conform obiectivelor
prevazute la controlul din
data de 03.03.2015 comuna Manastireni
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
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

Control neefectuat
- d-na Rusu
Loredana s-a aflat
in CO
Efectuat la data de
25.03.2015

96

UAT neverificat din
anul 2011

1.listele
electorale
anterioare nu
au fost topite
2.nu se asigura
publicitatea
posibilitatii
consultarii LE

În cazul a 16
cetățeni cu
drept de vot din
LEP, nu au
trecută adresa
de domiciliu a
alegătorilor. Un
număr de 10
cetățeni cu
drept de vot din
LEP, nu au
trecut numărul
și seria actului
de identitate,
iar un număr de
2 cetățeni cu
drept de vot
sunt în aceeași
situație, dar nu
au nici adresa
de domiciliu în
comuna Căuaș.

modificările și
completările ulterioare.
publicitatea posibilitatii
consultarii LE

1. Împuternicirea a încă
unei persoane, prin
dispoziția primarului,
pentru a opera în
Registrul Electoral.

97

Filial
a
Nord
-Vest

SATU MARE

SANTĂU

26.03.201
5

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 electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).
Obiective 1. Respectarea şi UAT neverificat din
îndeplinirea atribuţiilor în
anul 2011
domeniul electoral
conform legislaţiei a
instrucţiunilor şi
hotărârilor Autorității
Electorale Permanente;
Obiective 2. Verificarea
modului de întocmire şi
actualizare a listelor
electorale (permanente) şi
de păstrare a registrelor
cuprinzând listele
electorale, precum şi
modului de efectuare a
comunicărilor prevăzute
de lege şi de operare a

Efectuat la data de
25.03.2015

Nu s-a putut
face dovada
imprimării LEP,
în termenul
prevăzut de
lege. În cazul a
93 cetățeni cu
drept de vot din
LEP nu este
indicată adresa
de domiciliu, un
număr de 19
cetățeni cu
drept de vot din
LEP, nu au
trecute
numărul și seria

1. Afișarea unui anunț
în toate satele
componente prin care
alegătorii să fie
informați cu privire la
dreptul lor de a consulta
LEP, cu arătarea zilelor
din săptămână, a
intervalului orar și a
locului în care se va face,
înafara perioadelor
electorale, iar în
perioadele electorale și
la secțiile de votare. Din
anunț să rezulte și
posibilitatea accesării
site-ului
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Filial
a
Nord
-Vest

SĂLAJ

BJABDEP Sălaj

26.03.201
5

99

Filial
a

BIHOR

Comuna Gepiu

26.03.201
5

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 electorală;
obţinerea de informaţii
privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine de
vot etc.).
^depistarea și corectarea
diferențelor între datele
din Registrul Național
pentru Evidența
Persoanelor și datele din
Registrul electoral, implicit
în listele electorale
permanente ale UAT-urilor
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din

Unitate
necontrolată din
2013

Ultimul control in
06.06.2013

NEEFECTUAT

actului de
identitate, iar
un număr de 6
fiind în aceeași
situație, dar
neavând nici
adresa de
domiciliu. Nu
rezultă că LEP
au fost puse la
dispoziția
alegătorilor
spre consultare,
conform art.
26, alin. 6 din
lege.

www.registrulelectoral.r
o, secțiunea publică, în
vederea consultării
electronice a Registrul
Electoral.
2. Împuternicirea a încă
unei persoane, prin
dispoziția primarului,
pentru a opera în
Registrul Electoral.

Personalul
BJABDEP
angrenat in
activități de
ziua poliției

nu este cazul

*Operarea
deceselor

*Operarea în Registrul
Electoral a deceselor în

Nord
-Vest

data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

10
0

Filial
a
Nord
-Vest

BIHOR

Comuna
Nojorid

26.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
Comuna Brusturi

Ultimul control in
21.05.2012

Efectuat

10
1

Filial
a
Nord
-Vest

BistrițaNăsăud

Comuna ȘieuMăgheruș

26.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
comuna Salva

UAT neverificat din
27.08.2014

Efectuat în
26.03.2015

pentru
persoanele cu
domiciliul în alt
UAT a fost
făcută cu
întârziere
*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
*Listele
electorale
complementare
nu sunt
semnate și
ștampilate de
primarul și
secretarul
unității
controlate
*Operarea în RE
s-a efectuat în
termen de 24
de ore de la
luarea la

termen de 24 de ore de
la luarea la cunoștință și
pentru alegători cu
domiciliul în alte UAT-uri
sa fie făcută permanent

*Semnarea listelor
electorale
complementare de
persoanele abilitate

Topirea listelor
electorale anterioare.

10
2

Filial
a
Nord
-Vest

BistrițaNăsăud

Comuna
Șintereag

26.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în
comuna Salva

UAT neverificat din
11.09.2014

Efectuat în
26.03.2015

10
3

Filial
a
Nord
-Vest

Maramureș

Primăria
comunei Bistra

26.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.03.2015 în
Comuna Rozavlea

UAT-ul nu a fost
verificat în ultimele
12 luni

control efectuat în
26.03.2015

10
4

Filial
a

Maramureș

SPCLEP Bistra

26.03.201
5

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din

Unitate
necontrolată din

control efectuat în
26.03.2015

cunoștință a
cauzei de
radiere;
*LEP anterioare
nu au fost
topite.
*Neefectuarea
radierilor în
termenul
prevăzut de
lege, motivând,
prin cererile
atasate, atât
doamna
secretar cât și
cealaltă
persoană
autorizată să
opereze în RE
că au fost în
concediul de
odihnă.
Listele
electorale
permanente
aveau doar
semnătura
secretarului
UAT.
Există radieri
operate cu
întârziere,
datorită
neatenției
operatorului
RE.
nu este cazul

* Respectarea
termenului de radiere
din RE în 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă;
*Emiterea unei dispoziții
prin care să se asigure
continuitatea operării pe
Registru electoral de
către persoanele
autorizate, cu
respectarea termenului
legal de radiere.

Completarea dispoziției
cu o a doua persoană
care sa opereze RE.
Operarea persoanelor
decedate cu respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările ulterioare.
Semnarea listelor
electorale permanente
de către primarul UATului.
nu este cazul

10
5

Nord
-Vest
Filial
a
Nord
-Vest

SĂLAJ

Comuna
Halmășd

31.03.201
5

data de 10.03.2015 SPCLEP Rozavlea
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
03.03.2015 în Comuna
Crasna

2012
Unitate
necontrolată din
2011

EFECTUAT

LEP anterioare
nu au fost
topite

nu au fost dispuse
măsuri

