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Filialei Nord-Vest 
 
 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. MARAMUR

EȘ 
Primăria ORAȘ 

BAIA SPRIE 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
- 

- verificarea delimitărilor, repartizărilor și a 
corectitudinii operațiunilor efectuate în SIRE, 
precum și  asistenţă de natură tehnică privind 
acestea; 
- constatarea şi consemnarea punctuală a 
problemelor apărute în utilizarea  SIRE; 
- evaluarea capacităţii UAT de actualizare şi tipărire a 
LEP ; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea 
scrutinelor electorale anterioare; 
- 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 existenţei listelor electorale speciale la 
nivelul UAT; 
-verificarea modului de întocmire a listelor electorale 
complementare; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale complementare; 
- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4)-
(6) din Legea nr. 67/2004 privind actualizarea listelor 
electorale complementare;  
- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de 

-  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
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O.R.I. sau de către instanţele de judecată; 
- verificarea semnării listelor electorale 
complementare de către persoanele abilitate; 

2. CLUJ Primăria com. 
GILĂU  

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1eliberate;  
 

-  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
 

3.  MARAMUR
EȘ 

INSTITUȚIA 
PREFECTULUI 

Județului 
MARAMUREȘ   
Data şedinţei: 

10.03.2014 

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 
condiţii a alegerilor din 25 mai 2014 (art. 9, H.G. nr. 
102); 

- -  
 

4.  CLUJ Primăria com. 
CHINTENI 

  Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
;  

5. CLUJ Primăria com. 
DĂBÂCA   

Data controlului: 
- 

Data ultimului 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 

- controlul se va 
reprograma; 
 



 3 

control efectuat: 
    - 

Masuri dispuse: 
-  

specifice SIRE; 
 

6 BIHOR INSTITUȚIA 
PREFECTULUI 

Județului 
BIHOR  

Data şedinţei:  
19-20.03.2014 

  

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 
condiţii a alegerilor din 25 mai 2014 (art. 9, H.G. nr. 
102); 
- instruirea operatorilor desemnați să actualizeze 
Registrul Electoral; 

-  participarea la patru 
şedinţe de instruire; 
 

-  
 

7. BITRIȚA-
NĂSĂUD 

INSTITUȚIA 
PREFECTULUI 

Județului 
BITRIȚA-NĂSĂUD  

Data şedinţei: 
21.03.2014 

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 
condiţii a alegerilor din 25 mai 2014 (art. 9, H.G. nr. 
102); 
- instruirea operatorilor desemnați să actualizeze 
Registrul Electoral;  

-  participarea la două 
şedinţe de instruire; 
 

-  
 

8 SĂLAJ INSTITUȚIA 
PREFECTULUI 

Județului 
SĂLAJ 

 Data şedinţei: 
14.03.2014 

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 
condiţii a alegerilor din 25 mai 2014 (art. 9, H.G. nr. 
102); 
 

-   -  
 

Au fost desfășurate următoarele acțiuni: 
 

9. CLUJ INSTITUȚIA 
PREFECTULUI 

Județului 
CLUJ 

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 
condiţii a alegerilor din 25 mai 2014 (art. 9, H.G. nr. 
102); 

-  participarea la şedinţA 
de instruire; 
 

-  
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Data şedinţei: 
21.03.2014 

 
 
 
 


