Filiala Nord-Vest
Nr. Filiala
Crt.
1

Judet

UAT

Filiala Maramureș Primăria
Nordcomunei
Vest
Vișeu de
Jos

Data controlului

Obiective

1 aprilie 2015

Obiectiv 1.
Respectarea și
îndeplinirea
atribuţiilor în
domeniul electoral
conform legislaţiei
în domeniu, a
instrucţiunilor şi
hotărârilor
Autorităţii
Electorale
Permanente;
Obiectiv 2. Modul
de actualizare a
Registrului
electoral,
respectiv radierea
persoanelor
decedate și a celor
cărora le-au fost
interzise
drepturile
electorale, după
caz, în termen de
24 de ore de la
luarea la
cunoştinţă a
actului de deces şi
a menţiunilor care
sunt comunicate;
Obiectiv 3.
Corectitudinea

Motivele care au
generat stabilirea
obiectivelor de
control/îndrumare
UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Control
Efectuat/Neefectuat

Constatări

Măsuri dispuse

Efectuat

Am constatat neasigurarea
publicităţii consultării
datelor cuprinse în listele
electorale.
Radierea persoanelor
decedate s-a efectuat cu
întârziere.

S-a trasat măsura
întocmirii și afișării
anunţului privind
consultarea datelor
cuprinse în listele
electorale.
Operarea
persoanelor
decedate cu
respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările
ulterioare.

2

Maramureș Primăria
orașului
Vișeu de
Sus

1 aprilie 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.
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat

Publicitatea consultării
datelor cuprinse în listele
electorale s-a făcut doar în
perioadele electorale
Radierea persoanelor
decedate s-a făcut în baza
unui borderou, comunicat
la un interval mare de
timp, respectiv 30 de zile

S-a trasat măsura
întocmirii și afișării
anunţului privind
consultarea datelor
cuprinse în listele
electorale.
Stabilirea, împreună
cu serviciul de stare
civilă, a unui termen
de maxim 10 zile
calendaristice
pentru comunicarea
persoanelor
decedate, cu
respectarea
termenului prevăzut

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

3

Maramureș SPCLEP
Vișeu de
Sus

01.04.2015
(neprogramat)

4

Cluj

01.04.2015

Instituția
Prefectului
Județul
Bihor

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.
discutii cu privire
la stadiul
masurilor avute in
vedere pentru
organizarea si
desfasurarea in
bune conditii a

Unitate necontrolată
din 2012

Efectuat

nu este cazul

efectuat

nu este cazul

nu este cazul

referendumului
planificat a avea
loc pe data de 10
mai 2015
5

Cluj

Birou
Județean
Bihor

01.04.2015

6

Maramureș Primăria
comunei
Moisei

2 aprilie 2015

7

Maramureș Primăria
orașului
Borșa

2 aprilie 2015

verificarea
modului de
organizare si
desfasurare a
activitatii specifice
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

nu este cazul

efectuat

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat

Am constatat neasigurarea
publicităţii consultării
datelor cuprinse în listele
electorale.
Radierea persoanelor
decedate s-a efectuat cu
întârziere.

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat

Publicitatea consultării
datelor cuprinse în listele
electorale s-a făcut doar în
perioadele electorale.
Radierea persoanelor
decedate s-a efectuat cu
întârziere.

S-a trasat măsura
întocmirii și afișării
anunţului privind
consultarea datelor
cuprinse în listele
electorale.
Operarea
persoanelor
decedate cu
respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările
ulterioare.
S-a trasat măsura
întocmirii și afișării
anunţului privind
consultarea datelor
cuprinse în listele
electorale.
Operarea
persoanelor
decedate cu
respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin 2 din

Legea nr. 35/2008 cu
modificările și
completările
ulterioare.
8

Maramureș SPCLEP
Borșa

02.04.2015
(neprogramat)

9

Satu Mare

02.04.2015

Păulești

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 la
SPCLEP Vișeu de
Sus
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

Unitate necontrolată
din 2012

Efectuat

nu este cazul

nu este cazul

UAT neverificat din
anul 2010

Efectuat

În cazul a 260 cetățeni cu
drept de vot, în lista
electorală permanentă, nu
au trecută adresa de
domiciliu. 14 cetățeni cu
drept de vot, în lista
electorală permanentă, nu
au trecut felul, numărul și
seria actului de identitate,
iar un număr de 2 fiind în
aceeași situație, dar
neexistând nici adresa de
domiciliu. Nu a fost
întocmit proces-verbal de
afișare a dispoziției
primarului de stabilire și
asigurare a locurilor
speciale de afișaj electoral,
pentru a proba aducerea la
cunoștință publică. Listele
electorale permanente de
la alegerile anterioare
ultimului scrutin nu sunt
topite, fiind arhivate.

Identificarea
punctuală a cauzelor
pentru care există
respectivele
omisiuni în lista
electorală
permanentă și pe
cât posibil
eliminarea lor.
Afișarea anunțurilor
privind posibilitatea
consultării listei
electorale
permanente, cu
procese-verbale de
afișare. Atribuirea
număr de imobile
tuturor locuințelor și
actualizarea listei
electorale
permanente în
consecință,
actualizarea actelor
de identitate în cele
14 cazuri în care în

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

lista electorală
permanentă nu
apare tipul, seria și
numărul acestora.
Contractarea
serviciilor unei firme
autorizate și topirea
listelor electorale
anterioare ultimului
scrutin.

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

10

Satu Mare

S.P.C.L.E.P.
Păulești

02.04.2015

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

UAT neverificat din
anul 2010

Efectuat

-

-

11

Satu Mare

Culciu

02.04.2015

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
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

UAT neverificat din
anul 2011

Efectuat

În cazul a 28 cetățeni cu
drept de vot, în lista
electorală permanentă nu
au trecută adresa de
domiciliu. Un număr de 15
cetățeni cu drept de vot, în
lista electorală
permanentă nu au trecut
felul, numărul și seria
actului de identitate, iar un
număr de 3 fiind în aceeași
situație, dar neexistând nici
adresa de domiciliu. .
Listele electorale
permanente de la alegerile
anterioare ultimului scrutin
nu sunt topite, fiind
arhivate.

Identificarea
punctuală a cauzelor
pentru care există
respectivele
omisiuni în lista
electorală
permanentă și pe
cât posibil
eliminarea lor.
Contractarea
serviciilor unei firme
autorizate și topirea
listelor electorale
anterioare ultimului
scrutin.

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.).

12

BistrițaNăsăud

Comuna
Budești

02.04.2015

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

UAT neverificat din
2010

Efectuat

*Operarea radierilor în RE
s-a efectuat în termen de
24 de ore de la luarea la
cunoștință;
*LEP anterioare nu au fost
topite;
*O persoana decedată din
1999 nu este radiată din RE
(CNP-greșit)

Topirea listelor
electorale
anterioare.

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
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.).

13

BistrițaNăsăud

Comuna
Sînmihaiu
de Cîmpie

02.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 02.04.2015 în
comuna Budești

UAT neverificat din
19.08.2014

Efectuat

14

Sălaj

Comuna
Marca

02.04.2015

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

Unitate necontrolată
din 2014

Efectuat/01.04.2015

*Operarea radierilor în RE
s-a efectuat în termen de
24 de ore de la luarea la
cunoștință;
*LEP anterioare nu au fost
topite;
*LEP nu sunt semnate și
ștampilate.
Radierea cu întârzire a
deceselor din Registrul
electoral

*Topirea listelor
electorale
anterioare;
*Semnarea și
ștampilarea LEP.

Radierea deceselor
din Registrul
electoral să se
opereze în termen
de cel mult 24 de
ore de la luarea la
cunoștință a
cazurilor care impun
aceasta

^ 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;
^ 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.

15

Sălaj

Comuna Ip

02.04.2015

16

Cluj

Instituția
Prefectului
Județul
Sălaj

02.04.2015

17

Cluj

Birou
Județean
Sălaj

02.04.2015

18

Cluj

Instituția
Prefectului
Județul
Bistrița
Năsăud

07.04.2015

19

Cluj

Birou
Județean
Bistrița
Năsăud

07.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din
02.04.2015 în
Comuna Marca
- verificarea
existenţei unor
situaţii care să
determine
eventuale alegeri
locale partiale;
verificarea
modului de
organizare si
desfasurare a
activitatii specifice
- verificarea
existenţei unor
situaţii care să
determine
eventuale alegeri
locale partiale;
verificarea
modului de
organizare si
desfasurare a
activitatii specifice

Unitate necontrolată
din 2014

Efectuat/01.04.2015

nu este cazul

efectuat

nu este cazul

efectuat

nu este cazul

efectuat

nu este cazul

efectuat

nu au fost constatate
nereguli

nu au fost dispuse
măsuri

20

Cluj

Comuna
Băișoara

08.04.2015

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

UAT neverificat din
2011

Neefectuat. D-nul
Dan Tegzeșiu a
desfășurat activitatea
de control la PSD –
Org. Jud. Cluj-Napoca
în perioada
01.04.2015 –
08.04.2015, iar d-na
Loredana Rusu a fost
în concediu de
odihnă. Activitatea
urmează a fi
reprogramată.

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
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.).

21

Cluj

Comuna
Măguri
Răcătău

08.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Baisoara

UAT neverificat din
2011

22

Satu Mare

Botiz

09.04.2015

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

UAT neverificat din
anul 2011

Neefectuat. D-nul
Dan Tegzeșiu a
desfășurat activitatea
de control la PSD –
Org. Jud. Cluj-Napoca
în perioada
01.04.2015 –
08.04.2015, iar d-na
Loredana Rusu a fost
în concediu de
odihnă. Activitatea
urmează a fi
reprogramată.
Efectuat
În cazul a 11 cetățeni cu
drept de vot, în lista
electorală permanentă, nu
este indicată adresa de
domiciliu. Un număr de 13
cetățeni cu drept de vot, în
lista electorală
permanentă, nu au trecute
seria și numărul actului de
identitate, iar un număr de
4 fiind în aceeași situație,
dar neavând nici adresa de
domiciliu. Nu a fost
întocmit proces-verbal de
afișare a dispoziției
primarului, de stabilire și
asigurare a locurilor
speciale de afișaj electoral,
pentru a proba aducerea la
cunoștință publică.

Identificarea
punctuală a cauzelor
pentru care există
respectivele
omisiuni în lista
electorală
permanentă și pe
cât posibil
eliminarea lor.
Afișarea dispoziției
primarului, de
stabilire și asigurare
a locurilor speciale
de afișaj electoral,
cu proces-verbal de
afișare.

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.).

23

Satu Mare

Agriș

27.04.2015

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
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

UAT neverificat din
anul 2011

Efectuat

În cazul a 3 de cetățeni cu
drept de vot, în lista
electorală permanentă nu
este trecută adresa de
domiciliu. În cazul unui
număr de 6 cetățeni cu
drept de vot, nu sunt
trecute în lista electorală
permanentă, tipul, seria și
numărului actului de
identitate.

Identificarea
punctuală a cauzelor
pentru care există
respectivele
omisiuni în lista
electorală
permanentă și pe
cât posibil
eliminarea lor.

24

Cluj

Instituția
Prefectului
Județul
Satu Mare

14.04.2015

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.).
- verificarea
existenţei unor
situaţii care să
determine

nu este cazul

Efectuat

eventuale alegeri
locale partiale;
25

Cluj

Birou
Județean
Satu Mare

14.04.2015

26

Satu Mare

Dorolț

16.04.2015
(neprogramat)

verificarea
modului de
organizare si
desfasurare a
activitatii specifice
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

nu este cazul

Efectuat

UAT neverificat din
anul 2011

Efectuat

În cazul a 45 de cetățeni cu
drept de vot, în lista
electorală permanentă nu
este trecută adresa de
domiciliu, alegătorii fiind
trecuți în listă, în ordine
alfabetică. În cazul unui
număr de 36 de cetățeni cu
drept de vot, nu sunt
trecute în lista electorală
permanentă, tipul, seria și
numărului actului de
identitate, un număr de 15
alegători din cei 36, fiind în
aceeași situație, dar nefiind
trecute nici adresele de
domiciliu.

Identificarea
punctuală a cauzelor
pentru care există
respectivele
omisiuni în lista
electorală
permanentă și pe
cât posibil
eliminarea lor.

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.).

27

Maramureș Primăria
comunei
Cicîrlău

28.04.2015
(neprogramat)

28

BistrițaNăsăud

28.04.2015

Comuna
Feldru

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 02.04.2015 în
comuna Budești

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat în data de
28.04.2015

Radierea alegătorilor
decedați s-a realizat, în
câteva situații, cu
depășirea termenului legal

Atenționare cu
privire la
respectarea cu
strictețe a
termenului de
radiere

UAT neverificat din
2011

Efectuat

*4 decese nu au fost
radiate în termenul legal şi
1 deces nu a fost radiat;
*Un exemplar de pe LEC nu
a fost comunicat la
judecătorie.

*Actualizarea
datelor de
identificare/radierea
să se efectueze la cel
mult 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă
a cazurilor
respective;
*Comunicarea unui

exemplar de pe LEC
la judecătoria
arondată;

29

BistrițaNăsăud

Comuna
Rodna

28.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 02.04.2015 în
comuna Budești

UAT neverificat din
2013

Efectuat

*Operarea radierilor în RE
s-a efectuat în termen de
24 de ore de la luarea la
cunoștință, însă 2 decese
nu au fost radiate;
*LEP anterioare nu au fost
topite;
*LEC nu sunt semnate și
ștampilate.
*Un exemplar de pe LEC nu
a fost comunicat la
judecătorie.

*Actualizarea
datelor de
identificare/radierea
să se efectueze la cel
mult 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă
a cazurilor
respective;
*Semnarea şi
ştampilarea LEC;
*Comunicarea unui
exemplar de pe LEC
la judecătoria
arondată;
* Modificarea
dispoziţiei
primarului şi
numirea a 2
persoane care să
opereze în Registru
electoral.

30

Bihor

Orașul
Valea Lui
Mihai

16.04.2015

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;
5.verificarea
modului de

Ultimul control in
09.04.2014

Neefectuat

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.

31

Bihor

SPCLEP
Valea lui
Mihai

32

Maramureș Primăria
comunei
Fărcașa

16.04.2015

21 aprilie 2015

*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;
* 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 data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

Ultimul control in
09.04.2014

Neefectuat

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat

Publicitatea consultării
datelor cuprinse în listele
electorale s-a făcut doar în
perioadele electorale.
Radierea persoanelor
decedate s-a efectuat cu
întârziere.

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

33

Maramureș SPCLEP
Fărcașa

21.04.2015
(neprogramat)

34

Maramureș Primăria
comunei
Gârdani

21 aprilie 2015

35

Maramureș Primăria
comunei
Sălsig

21 aprilie 2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 la
SPCLEP Vișeu de
Sus
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

Unitate necontrolată
din 2011

Efectuat

nu este cazul

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat

Anunțul privind
posibilitatea consultării
datelor cuprinse în listele
electorale cu respectarea
prevederilor Legii nr.
677/2001 a fost întocmit și
afișat pe parcursul acțiunii
de control.
Publicitatea consultării
datelor cuprinse în listele
electorale s-a realizat doar
în perioadele electorale.

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

Fără măsuri dispuse

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

36

Satu Mare

Micula

22.04.2015

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
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

UAT neverificat din
anul 2012

Efectuat

În cazul a 4 cetățeni cu
drept de vot, în lista
electorală permanentă nu
este trecută adresa de
domiciliu, alegătorii fiind
trecuți în listă, în ordine
alfabetică. În cazul unui
număr de 37 de cetățeni cu
drept de vot, nu sunt
trecute în lista electorală
permanentă, tipul, seria și
numărului actului de
identitate. Nu a fost
întocmit proces-verbal de
afișare a dispoziției
primarului de stabilire și
asigurare a locurilor
speciale de afișaj electoral,
pentru a proba aducerea la
cunoștință publică.

Identificarea
punctuală a cauzelor
pentru care există
respectivele
omisiuni în lista
electorală
permanentă și pe
cât posibil
eliminarea lor.
Afișarea anunțurilor
privind posibilitatea
consultării listei
electorale
permanente, cu
procese-verbale de
afișare.

37

BistrițaNăsăud

Comuna
Miceștii de
Cîmpie

21.04.2015

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 data

UAT neverificat din
24.07.2014

Efectuat

*Operarea radierilor în RE
s-a efectuat în termen de
24 de ore de la luarea la
cunoștință;

Comunicarea unui
exemplar al LEC la
judecătorie.

de 02.04.2015 în
comuna Budești
38

BistrițaNăsăud

Comuna
Silivașu de
Cîmpie

21.04.2015

39

Sălaj

Comuna
Dragu

21.04.2015

40

Sălaj

Comuna
Sînmihaiu
Almașului

21.04.2015

41

Bihor

Comuna
Criștioru
de Jos

21.04.2015

42

Bihor

Comuna
Cărpinet

21.04.2015

*Un exemplar al LEC nu a
fost comunicat la
judecătorie.

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 02.04.2015 în
comuna Budești
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din
02.04.2015 în
Comuna Marca

UAT neverificat din
24.07.2014

Efectuat

Operarea radierilor în RE sa efectuat în termen de 24
de ore de la luarea la
cunoștință.

Nu au fost dispuse
măsuri

Unitate necontrolată
din 2014

Efectuat

Radierea cu întârzire a
deceselor din Registrul
electoral

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din
02.04.2015 în
Comuna Marca
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 16.04.2015 în
Orașul Valea lui
Mihai
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 16.04.2015 în
Orașul Valea lui
Mihai

Unitate necontrolată
din 2014

Efectuat

nu au fost constatate
nereguli

Radierea deceselor
din Registrul
electoral să se
opereze în termen
de cel mult 24 de
ore de la luarea la
cunoștință a
cazurilor care impun
aceasta
nu au fost dispuse
măsuri

Ultimul control in
13.10.2010

Neefectuat

Ultimul control in
25.09.2012

Neefectuat

43

Cluj

Comuna
Bobâlna

21.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Băișoara

UAT neverificat din
2011

Efectuat

operarea radierilor în RE sa efectuat parțial în
termen de 24 de ore de la
luarea la cunoștință.

44

Cluj

Comuna
Recea
Cristur

21.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Băișoara

UAT neverificat din
2011

Efectuat

nu au fost constatate
nereguli

45

Maramureș Primăria
comunei
Copalnic
Mănăștur

22 aprilie 2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Neefectuat

operarea
actualizărilor în RE
se face în termen de
cel mult 24 de ore
de la luarea la
cunoștință a
deceselor, în mod
permanent; se vor
opera toate decesele
indiferent de
domiciliul
alegătorului;
emiterea unei
dispoziții privind
persoanele
autorizate să
opereze în RE;
operarea
actualizărilor în RE
se face în termen de
cel mult 24 de ore
de la luarea la
cunoștință a
deceselor, în mod
permanent; se vor
opera toate decesele
indiferent de
domiciliul
alegătorului;

46

Cluj

Comuna
Cășeiu

22.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Băișoara

UAT neverificat din
2011

Efectuat

nu au fost constatate
nereguli

47

Cluj

Comuna
Chiuiești

22.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Băișoara

UAT neverificat din
2011

Efectuat

nu au fost constatate
nereguli

48

Maramureș Primăria
comunei
Asuaju de
Sus

23 aprilie 2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat în data de
22.04.2015

Nu se asigură publicitatea
posibilității consultării
listelor electorale.

operarea
actualizărilor în RE
se face în termen de
cel mult 24 de ore
de la luarea la
cunoștință a
deceselor, în mod
permanent; se vor
opera toate decesele
indiferent de
domiciliul
alegătorului;
respectarea
legislației în vigoare ,
a hotărârilor și
instrucțiunilor AEP;
operarea
actualizărilor în RE
se face în termen de
cel mult 24 de ore
de la luarea la
cunoștință a
deceselor, în mod
permanent;
publicitatea
consultării listelor
electorale; se vor
opera toate decesele
indiferent de
domiciliul
alegătorului;
Măsura întocmirii și
afișării anunţului
privind consultarea
datelor cuprinse în
listele electorale.

49

Maramureș Primăria
comunei
Băița de
sub Codru

23 aprilie 2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat în data de
22.04.2015

Nu se respectă termenul
prevăzut la art. 23 alin. (2)
din Legea nr. 35/2008 la
radierea alegătorilor
decedați. Nu se asigură
publicitatea posibilității
consultării listelor
electorale.

50

Maramureș Primăria
comunei
Ariniș

23 aprilie 2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat în data de
22.04.2015

Nu s-a respectat termenul
prevăzut la art. 23 alin. (2)
din Legea nr. 35/2008 la
radierea unora dintre
alegătorii decedați. Nu se
asigură publicitatea
posibilității consultării
listelor electorale.

Măsura întocmirii și
afișării anunţului
privind consultarea
datelor cuprinse în
listele electorale.
Pentru neoperarea
persoanelor
decedate cu
respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin (2)
din Legea nr.
35/2008 cu
modificările și
completările
ulterioare, am
sancționat cu
avertisment.
Măsura întocmirii și
afișării anunţului
privind consultarea
datelor cuprinse în
listele electorale. Am
atras atenția asupra
respectării cu
strictețe a
termenului legal de
radiere din RE

51

Satu Mare

Ardud

23.04.2015

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
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

S.P.C.L.E.P.neverificat Neefectuat din cauza
din anul 2012
lipsei primarului și
secretarului unității
administrativteritoriale din
localitate, fiind
plecați în delegație.
Activitatea urmează
a fi reprogramată.

-

-

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.).

52

Satu Mare

S.P.C.L.E.P.
Ardud

23.04.2015

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

UAT neverificat din
anul 2013

Neefectuat din cauza
lipsei primarului și
secretarului unității
administrativteritoriale din
localitate, fiind
plecați în delegație.
Activitatea urmează
a fi reprogramată.

-

-
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Satu Mare

Beltiug

23.04.2015

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
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

UAT neverificat din
anul 2010

Efectuat

În cazul a 24 de cetățeni cu
drept de vot, în lista
electorală permanentă nu
este trecută adresa de
domiciliu, alegătorii fiind
trecuți în listă, în ordine
alfabetică. În cazul unui
număr de 33 de cetățeni cu
drept de vot, nu sunt
trecute în lista electorală
permanentă, tipul, seria și
numărului actului de
identitate, un număr de 8
alegători din cei 33, fiind în
aceeași situație, dar nefiind
trecute nici adresele de
domiciliu.

Identificarea
punctuală a cauzelor
pentru care există
respectivele
omisiuni în lista
electorală
permanentă și pe
cât posibil
eliminarea lor.

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.).

54

BistrițaNăsăud

Comuna
Tîrlișua

23.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 02.04.2015 în
comuna Budești

UAT neverificat din
2011

Efectuat

55

BistrițaNăsăud

Comuna
23.04.2015
Spermezeu

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 02.04.2015 în
comuna Budești

UAT neverificat din
03.09.2014

Efectuat

56

Sălaj

Comuna
Buciumi

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din
02.04.2015 în
Comuna Marca

Unitate necontrolată
din 2014

Efectuat

23.04.2015

*Operarea radierilor în RE
nu s-a efectuat în termen
de 24 de ore de la luarea la
cunoștință;
*LEP anterioare nu au fost
topite;
*Un exemplar de pe LEC nu
a fost transmis la
judecătorie;

*Actualizarea
datelor de
identificare/radierea
să se efectueze la cel
mult 24 de ore de la
luarea la cunoştinţă
a cazurilor
respective;
*Topirea listelor
electorale de la
scrutinele
anterioare;
*Comunicarea unui
exemplar de pe LEC
la judecătoria
arondată;
* Modificarea
dispoziţiei
primarului şi
numirea a 2
persoane care să
opereze în Registru
electoral.
*Un exemplar de pe LEC nu * Transmiterea unui
a fost transmis la
exemplar de pe LEC
la judecătoria
judecătorie;
arondată;
*Comunicările deceselor
*Efectuarea
către operator se fac la
comunicărilor către
intervale neregulate.
operator să se facă
în ziua înregistrării
decesului
nu au fost constatate
nu au fost dispuse
nereguli
măsuri
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Sălaj

Comuna
Românași

23.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din
02.04.2015 în
Comuna Marca

Unitate necontrolată
din 2014

Efectuat

Radierea cu întârzire a
deceselor din Registrul
electoral

58

Cluj

Comuna
Căianu

23.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Băișoara

UAT neverificat din
2011

Efectuat

nu au fost constatate
nereguli

59

Cluj

Comuna
Frata

23.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Băișoara

UAT neverificat din
2011

Efectuat

nu au fost constatate
nereguli

Radierea deceselor
din Registrul
electoral să se
opereze în termen
de cel mult 24 de
ore de la luarea la
cunoștință a
cazurilor care impun
aceasta
operarea
actualizărilor în RE
se face în termen de
cel mult 24 de ore
de la luarea la
cunoștință a
deceselor, în mod
permanent; se vor
opera toate decesele
indiferent de
domiciliul
alegătorului;
respectarea
legislației în vigoare ,
a hotărârilor și
instrucțiunilor AEP;
operarea
actualizărilor în RE
se face în termen de
cel mult 24 de ore
de la luarea la
cunoștință a
deceselor, în mod
permanent; se vor
opera toate decesele
indiferent de
domiciliul
alegătorului;
respectarea

legislației în vigoare ,
a hotărârilor și
instrucțiunilor AEP;

60

Maramureș Primăria
comunei
Băsești

28 aprilie 2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat în data de
29.04.2015

Nu se asigură publicitatea
posibilității consultării
listelor electorale. Radierea
din RE a alegătorilor
decedați s-a realizat cu
depășirea termenului legal.

61

Maramureș Primăria
comunei
Oarța de
Jos

28 aprilie 2015

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat în data de
29.04.2015

Nu se asigură publicitatea
posibilității consultării
listelor electorale.

62

Maramureș Primăria
comunei
Bicaz

28 aprilie 2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Efectuat în data de
29.04.2015

Nu se asigură publicitatea
posibilității consultării
listelor electorale. Radierea
din RE a alegătorilor
decedați s-a realizat cu
depășirea termenului legal.

Măsura întocmirii și
afișării anunţului
privind consultarea
datelor cuprinse în
listele electorale.
Pentru neoperarea
persoanelor
decedate cu
respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin (2)
din Legea nr.
35/2008 cu
modificările și
completările
ulterioare, am
sancționat cu
avertisment.
Măsura întocmirii și
afișării anunţului
privind consultarea
datelor cuprinse în
listele electorale.
Măsura întocmirii și
afișării anunţului
privind consultarea
datelor cuprinse în
listele electorale.
Pentru neoperarea
persoanelor

63

Satu Mare

Acâș

28.04.2015

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

UAT neverificat din
anul 2010

Efectuat

decedate cu
respectarea
termenului prevăzut
prin art. 23 alin (2)
din Legea nr.
35/2008 cu
modificările și
completările
ulterioare, am
sancționat cu
avertisment.
În cazul a 61 de cetățeni cu Identificarea
drept de vot, în lista
punctuală a cauzelor
electorală permanentă nu
pentru care există
este trecută adresa de
respectivele
domiciliu. În cazul unui
omisiuni în lista
număr de 33 de cetățeni cu electorală
drept de vot, nu sunt
permanentă și pe
trecute în lista electorală
cât posibil
permanentă, tipul, seria și
eliminarea lor.
numărului actului de
Afișarea dispoziției
identitate, un număr de 16 primarului, de
alegători din cei 33, fiind în stabilire și asigurare
aceeași situație, dar nefiind a locurilor speciale
trecute nici adresele de
de afișaj electoral,
domiciliu. Nu a fost
cu proces-verbal de
întocmit proces-verbal de
afișare.
afișare a dispoziției
primarului de stabilire și
asigurare a locurilor
speciale de afișaj electoral,
pentru a proba aducerea la
cunoștință publică.

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.).

64

Satu Mare

Supur

28.04.2015

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
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

UAT neverificat din
anul 2011

Neefectuat din cauza lipsei secretarului
unității administrativteritoriale din
localitate. Activitatea
urmează a fi
reprogramată.

-
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BistrițaNăsăud

Comuna
Parva

28.04.2015

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 data

UAT neverificat din
28.08.2014

Neefectuat

de 02.04.2015 în
comuna Budești
66

BistrițaNăsăud

Comuna
Rebra

28.04.2015

67

Sălaj

Comuna
Fildu de
Jos

28.04.2015

68

Sălaj

Comuna
Almașu

28.04.2015

69

Cluj

Comuna
Călățele

28.04.2015

70

Cluj

Comuna
Mărișel

28.04.2015

71

Maramureș Primăria
comunei
Oncești

29 aprilie 2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 02.04.2015 în
comuna Budești
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din
02.04.2015 în
Comuna Marca
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din
02.04.2015 în
Comuna Marca
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Baisoara
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Baisoara
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de

UAT neverificat din
28.08.2014

Neefectuat

Unitate necontrolată
din 2014

Efectuat

nu au fost constatate
nereguli

nu au fost dispuse
măsuri

Unitate necontrolată
din 2014

Efectuat

nu au fost constatate
nereguli

nu au fost dispuse
măsuri

UAT neverificat din
2011

Neefectuat. A fost
efectuat controlul la
Primăria com. Sic și
Sânmartin.Activitatea
urmează a fi
reprogramată.
Neefectuat. A fost
efectuat controlul la
Primăria com. Sic și
Sânmartin.Activitatea
urmează a fi
reprogramată.
Neefectuat

UAT neverificat din
2011

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Jos
72

Satu Mare

Doba

28.04.2015

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
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

UAT neverificat din
anul 2013

Efectuat

În cazul a 15 cetățeni cu
drept de vot, în lista
electorală permanentă nu
este trecută adresa de
domiciliu, alegătorii fiind
trecuți în listă, în ordine
alfabetică. În cazul unui
număr de 17 de cetățeni cu
drept de vot, nu sunt
trecute în lista electorală
permanentă, tipul, seria și
numărului actului de
identitate.

Identificarea
punctuală a cauzelor
pentru care există
respectivele
omisiuni în lista
electorală
permanentă și pe
cât posibil
eliminarea lor.

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.)

73

Bihor

Orașul
Nucet

29.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 16.04.2015 în
Orașul Valea lui
Mihai

Ultimul control in
01.10.2012

Efectuat

74

Bihor

Comuna
Cîmpani

29.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 16.04.2015 în
Orașul Valea lui
Mihai

Ultimul control in
01.10.2012

Efectuat

75

Cluj

Comuna
Sânmartin

29.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Baisoara

UAT neverificat din
2011

Efectuat

*Operarea radierilor
alegatorilor cu domiciliul in
alt UAT nu au fost realizate
in 24 de ore, deoarece nu
au fost comunicate
operatorului in RE
*Listele electorale nu au
putut fi verificate deoarece
nu au fost ridicate de la
IGI-Bihor
*Listele electorale
permanente nu sunt
pastrate intr-un dosar cu
file detasabile
*Operarea radierilor in
Registrul Electorala a fost
realizata in termen de 24
de ore de la luarea la
cunostinta a deceselor
*Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
*Operarea radierilor in
Registrul Electorala a fost
realizata in termen de 24
de ore de la luarea la
cunostinta a deceselor de
către operatorul de stare
civilă
*Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire

*Ridicarea LEC de la
Inspectoratul
General pentru
Imigrari
* Operarea
radierierilor in RE in
termen de 24 de ore
de la luarea la
cunoștinta a
deceselor
*Pastrarea LEP intrun dosar cu file
detașabile in conditii
bune
nu este cazul

operarea
actualizărilor în RE
se face în termen de
cel mult 24 de ore
de la luarea la
cunoștință a
deceselor, în mod
permanent;
respectarea
legislației în vigoare ,
a hotărârilor și
instrucțiunilor AEP;
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Cluj

77

Comuna
Sic

29.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Baisoara

UAT neverificat din
2011

Efectuat

Maramureș Primăria
comunei
Poienile
Izei

30 aprilie 2015

UAT neverificată în
ultimele 12 luni

Neefectuat

78

BistrițaNăsăud

Comuna
Negrilești

30.04.2015

UAT neverificat din
2013

Neefectuat

79

BistrițaNăsăud

Comuna
CiceuGiurgești

30.04.2015

UAT neverificat din
02.09.2014

Neefectuat

80

Cluj

Comuna
Cuzdrioara

30.04.2015

UAT neverificat din
2011

Neefectuat

81

Cluj

Comuna
Jichișu de

30.04.2015

Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 01.04.2015 în
comuna Vișeu de
Jos
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 02.04.2015 în
comuna Budești
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 02.04.2015 în
comuna Budești
Conform
obiectivelor
prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Băișoara
Conform
obiectivelor

UAT neverificat din
2011

Neefectuat

*Operarea radierilor in
Registrul Electorala a fost
realizata in termen de 24
de ore de la luarea la
cunostinta a deceselor de
către operatorul de stare
civilă
*Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire

nu este cazul

Jos

prevăzute la
controlul din data
de 08.04.2015 în
conuna Băișoara

