Filialei Nord-Vest

1.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

BISTRIŢANĂSĂUD

Primăria COMUNEI
SÎNMIHAIU DE
CÂMPIE

- verificarea modului de întocmire şi actualizare a
listelor electorale (permanente, complementare și
speciale) 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;

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

- nu este cazul;

Data controlului:
19.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
28.05.2009
Măsuri dispuse:
- autorizarea
persoanei care
operează modificările
în listele electorale
permanente
2.

BISTRIŢANĂSĂUD

Primăria COMUNEI
LIVEZILE
Data controlului:
26.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
23.03.2010

- 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.), etc.

- operările în SIEN s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- îndrumare electorală şi asistenţă de natură tehnică
asupra problemelor privind derularea programului SIRE
şi remedierea acestora.

- verificarea modului de întocmire şi actualizare a
listelor electorale (permanente, complementare și
speciale) 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;
- modului de păstrare şi recuperare a materialelor de
logistică electorală; obţinerea de informaţii privind
integritatea şi modul de confecţionare a materialelor de

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

nu este cazul;

- operările în SIEN s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

1

Măsuri dispuse:

logistică electorală (urne, cabine de vot etc.);

- transmiterea la
Judecătorie a
modificărilor operate
în listele electorale
permanente

- actualizarea Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate în termen de 24 ore de
la luare la cunoștiință a actului de deces și a mențiunilor
care sunt comunicate;
- delimitările secțiilor de votare, repartizarea
alegătorilor și efectuarea în mod corect a operațiunilor
efectuate în SIRE;
- îndrumare electorală şi asistenţă de natură tehnică
asupra problemelor privind derularea programului SIRE
şi remedierea acestora;
- respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor în domeniul
electoral conform legislaţiei electorale, a instrucţiunilor
şi hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente;

3.

BISTRIŢANĂSĂUD

Primăria COMUNEI
DUMITRIŢA
Data controlului:
26.08.2014
Data ultimului
control efectuat:

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.2;

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

Nu este cazul;

- operările în SIEN s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

25.03.2010
Măsuri dispuse:
- transmiterea la
2

Judecătorie a
modificărilor operate
în listele electorale
permanente
4.

BISTRIŢANĂSĂUD

Primăria COMUNEI
ŞIEU-MĂGHERUŞ
Data controlului:
27.08.2014
Data ultimului
control efectuat:

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.2;

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;
- operările în SIEN s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- transmiterea la
Judecătorie a unui
exemplar de pe listele
electorale
complementare;

29.05.2012
Măsuri dispuse:
- actualizarea
dispoziţiei privind
desemnarea unei
persoane pentru
operarea listelor
electorale;
- transmiterea la
Judecătorie a unui
exemplar de pe
listele electorale
complementare;
- transmiterea, lunar,
către judecătorie, a
actualizărilor operate
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în cuprinsul listelor
electorale
(permanente şi
complementare).
5.

BISTRIŢANĂSĂUD

Primăria COMUNEI
ŞIEU-ODORHEI
Data controlului:
27.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
20.03.2012
Măsuri dispuse:
- actualizarea
dispoziţiei privind
desemnarea unei
persoane pentru
actualizarea listelor
electorale;

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.2;

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;
- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator, drept
pentru care s-a stabilit
sancţiunea
avertismenului.

- actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registru
electoral şi radierea
persoanelor decedate în
cazurile prevăzute de
art. 23 alin. (1) şi (2) din
Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi
completările ulterioare;
- ştampilarea şi
semnarea LEP, conform
prevederilor art. 26 alin.
(5) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare;
- predarea, spre topire a
listelor electorale de la
scutinele anterioare,
conform art. 70 alin. (5)
din Lega nr. 370/2004,
republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
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6.

BISTRIŢANĂSĂUD

Primăria COMUNEI
PARVA

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.2;

Data controlului:
28.08.2014

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator, drept
pentru care s-a stabilit
sancţiunea “avertisment”.

Data ultimului
control efectuat:
26.01.2012
Măsuri dispuse:

- actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registru
electoral şi radierea
persoanelor decedate în
cazurile prevăzute de
art. 23 alin. (1) şi (2) din
Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi
completările ulterioare;
- punerea la dispoziţia
alegătorilor, spre
consultare, a LEP,
conform dispoziţiilor art.
26 alin. (6) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare;

-

- studierea şi însuşirea
legislaţiei electorale.
7.

BISTRIŢANĂSĂUD

Primăria COMUNEI
REBRA
Data controlului:
28.08.2014
Data ultimului

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.2;

-măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;
- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator, drept

- actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registru
electoral şi radierea
persoanelor decedate în
cazurile prevăzute de
art. 23 alin. (1) şi (2) din
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pentru care s-a stabilit
sancţiunea “avertisment”.

control efectuat:
12.04.2012
Măsuri dispuse:

Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi
completările ulterioare;
- punerea la dispoziţia
alegătorilor, spre
consultare, a LEP,
conform dispoziţiilor art.
26 alin. (6) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare;

- actualizarea listelor
electorale
permanente;
- transmiterea la
Judecătorie a unui
exemplar de pe
listele electorale
permanente şi
păstrarea adresei de
înaintare;

- predarea, spre topire a
listelor electorale de la
scutinele anterioare,
conform art. 70 alin. (5)
din Lega nr. 370/2004,
republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.

- transmiterea, lunar,
către judecătorie, a
actualizărilor operate
în cuprinsul listelor
electorale;
- punerea la
dispoziţia
alegătorilor, spre
consultare, a LEP, în
toată perioada
anului.
8.

BISTRIŢANĂSĂUD

Primăria COMUNEI
REBRIŞOARA

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.2;

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

- actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registru
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- operările în SIEN s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator.

Data controlului:
28.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
12.04.2012
Măsuri dispuse:

electoral şi radierea
persoanelor decedate în
cazurile prevăzute de
art. 23 alin. (1) şi (2) din
Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi
completările ulterioare;
- punerea la dispoziţia
alegătorilor, spre
consultare, a LEP,
conform dispoziţiilor art.
26 alin. (6) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare;

- emiterea unei
dispoziţii privind
numirea unei
persoane care să
opereaze modificările
în listele electorale
permanente

- predarea, spre topire a
listelor electorale de la
scutinele anterioare,
conform art. 70 alin. (5)
din Lega nr. 370/2004,
republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
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BIHOR

Primăria com. Tinca
Data controlului:
05.08.2014
Data ultimului

-respectarea şi îndeplinire a atribuţiilor în domeniul
electoral conform legislaţiei electorale, a instrucţiunilor
şi hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente;

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

- actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- modul de actualizare a Registrului electoral, respectiv
radierea persoanelor decedate în termen de 24 de ore

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
7

control efectuat:
16.05.2014
Măsuri dispuse:
- transmiterea
actualizărilor LEP la
judecătorie în
termen de 15 zile;

de la luarea la cunoştinţă actului de deces şi a
menţiunilor care sunt comunicate;
- verificarea delimitărilor, repartizărilor și a
corectitudinii operațiunilor efectuate în SIRE;

data luării la cunoștință de
către operator;

alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

- 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
8

electorale permanente;
- verificarea 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 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
O.R.I. sau de către instanţele de judecată;
- verificarea semnării listelor electorale complementare
de către persoanele abilitate.
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BIHOR

Primăria com.
Husasău de Tinca

- conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:

-operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

05.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
11.06.2013

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

Fără măsuri dispuse
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BIHOR

Primăria com. Sîrbi

- conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
06.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
14.06.2010
Masuri dispuse:
tramsmiterea
actualizarilor LEP la
judecatorie in
termen de 15 zile
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BIHOR

Primăria com. Spinuș
Data controlului:
06.08.2014

- conform obiectivelor de la pct. 1

- S-au adus la cunoştinţă
10

Data ultimului
control efectuat:

prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

11.06.2008
Masuri dispuse:
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BIHOR

Primăria com. Șinteu

- conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
12.08.2014

-- operările în SIEN nu sau realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

Data ultimului
control efectuat:
23.05.2013
Masuri dispuse:

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.
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BIHOR

Primăria com.
Țețchea
Data controlului:
12.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
23.05.2013

- conform obiectivelor de la pct. 1

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

Masuri dispuse:
11

15

BIHOR

Primăria com.
Căbești

- conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
13.08.2014
Data ultimului
control efectuat:

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea

20.10.2010
Masuri dispuse:
-transmiterea
actualizărilor LEP la
judecătorie în
termen de 15 zile;
-emiterea unei
dispoziții pentru
operarea în Registrul
Electoral
16

BIHOR

Primăria com. Roșia
Data controlului:
13.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
20.10.2010

- conform obiectivelor de la pct. 1
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Masuri dispuse:

exemplarelor LEP.

-transmiterea
actualizărilor LEP la
judecătorie în
termen de 15 zile;
-emiterea unei
dispoziții pentru
operarea în Registrul
Electoral
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BIHOR

Primăria com.
Sântandrei

- conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
21.08.2014
Data ultimului
control efectuat:

măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

-măsura dispusă la
controlul anterior nu a
fost îndeplinită,

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de

21.05.2012
Masuri dispuse:
-transmiterea
actualizărilor LEP la
judecătorie în
termen de 15 zile;
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BIHOR

Primăria com.
Toboliu

- conform obiectivelor de la pct. 1

13

actualizările în Registrul
Electoral nefiind realizată
în termenul prevăzut de
lege;

Data controlului:
21.08.2014
Data ultimului
control efectuat:

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

11.11.2008
Masuri dispuse:

la luarea la cunoştinţă;
- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

-Actualizarea listelor
electorale
permanente
-emiterea unei
dispoziții pentru
operarea în Registrul
Electoral

19

BIHOR

Primăria com.
Pomezeu
Data controlului:
25.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
14.10.2010

- conform obiectivelor de la pct. 1

măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

Masuri dispuse: transmiterea
actualizărilor LEP la
14

judecătorie în
termen de 15 zile;
-emiterea unei
dispoziții pentru
operarea în Registrul
Electoral
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BIHOR

Primăria com.
Răbăgani
Data controlului:
25.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
05.05.2014

- conform obiectivelor de la pct. 1

măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

Masuri dispuse:
transmiterea
actualizărilor LEP la
judecătorie în
termen de 15 zile;
-emiterea unei
dispoziții pentru
operarea în Registrul
Electoral
15
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BIHOR

Primăria com. Cefa

- conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
26.08.2014

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

persoanele autorizate

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

-Semnarea și ștampilarea
listelor electorale
complementare de către

Data ultimului
control efectuat:
30.03.2009

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

Masuri dispuse:
-

22

BIHOR

Primăria com.
Mădăras
Data controlului:
26.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
08.06.2010

- conform obiectivelor de la pct. 1

Masuri dispuse:
transmiterea
actualizărilor LEP la
judecătorie în
16

termen de 15 zile;
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BIHOR

Primăria com.
Buduslău

- conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

27.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
27.10.2009

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP

Masuri dispuse:
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BIHOR

Primăria com.
Sălacea
Data controlului:
12.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
23.05.2013

- conform obiectivelor de la pct. 1

Masuri dispuse:
transmiterea
actualizărilor LEP la
judecătorie în
17

termen de 15 zile;
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SĂLAJ

Primăria com.
SÎNMIHAIU
ALMAȘULUI

-respectarea şi îndeplinire a atribuţiilor în domeniul
electoral conform legislaţiei electorale, a instrucţiunilor
şi hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente;

Data controlului:

- 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;

13.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
29.10.2012
Masuri dispuse:

-SIEN in mentenanta

-nu este cazul

- 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
18

(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 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 modului de întocmire a listelor electorale
complementare;
- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4)-(6)
din Legea nr. 67/2004 privind actualizarea listelor
electorale complementare;
19

- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de
O.R.I. sau de către instanţele de judecată;
- verificarea semnării listelor electorale complementare
de către persoanele abilitate.
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SĂLAJ

Primăria com.
DRAGU
Data controlului:
13.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
02.06.2010
Masuri dispuse:

-respectarea şi îndeplinire a atribuţiilor în domeniul
electoral conform legislaţiei electorale, a instrucţiunilor
şi hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente;

- SIEN in mentenanta

nu este cazul

- 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
20

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;
27

SĂLAJ

Primăria com. IP

- conform obiectivelor de la pct. 1

- operările în SIEN nu s-au
realizat în termen de
peste 24 ore de la data
luării la cunoștință de
către operator;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la
cunoştinţă;avertisment
verbal

- conform obiectivelor de la pct. 1

- operările în SIEN nu s-au
realizat în termen de
peste 24 ore de la data
luării la cunoștință de
către operator;

actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

Data controlului:
18.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
27.05.2011
Masuri dispuse:
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SĂLAJ

Primăria com.
MARCA
Data controlului:
18.08.2014
Data ultimului
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control efectuat:
27.05.2011
Masuri dispuse:

29

SĂLAJ

Primăria com.
ROMÂNAȘI

- conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
26.08.2014
Data ultimului
control efectuat:

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

- actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în termen de
peste 24 ore de la data
luării la cunoștință de
către operator;

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP;

30.10.2012
Măsuri dispuse:

- s-a solicitat autorizarea
unei persoane care sa
opereze in RE prin
dispozitia primarului, nu
prin fisa postului.ș;
avertisment

-
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SĂLAJ

Primăria com.
BUCIUMI
Data controlului:
26.08.2014
Data ultimului
control efectuat:

- conform obiectivelor de la pct. 2

- măsurile dispuse la
controlul anterior au fost
îndeplinite;

- actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
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31

SĂLAJ

09.04.2009

exemplarelor LEP;

Masuri dispuse:

-avertisment

Primăria com.
TREZNEA

- conform obiectivelor de la pct. 1

- controlul se va
reprogramat; persoana
autorizată să opereze in
SIRE convocata la Dir.Jud
de Statistica.

- nu este cazul

- conform obiectivelor de la pct. 1

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

Data controlului:
26.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
03.05.2011
Masuri dispuse:
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SĂLAJ

Primăria com.
MESEȘENII DE JOS
Data controlului:

28.05.2009

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

Masuri dispuse:

- avertisment

27.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
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33

SĂLAJ

Primăria com. CIZER

- conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
27.08.2014

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

Data ultimului
control efectuat:
07.04.2014
Masuri dispuse:

SĂLAJ

Primăria com.
HOROATU CRASNEI

-S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.
- avertisment
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- actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- conform obiectivelor de la pct. 1

- controlul se va
reprograma; persoana
autorizată în CO

- nu este cazul;

- conform obiectivelor de la pct. 1

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

- actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

Data controlului:
27.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
18.06.2013
Masuri dispuse:
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SĂLAJ

Primăria com.
ZIMBOR
Data controlului:
28.08.2014

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
24

Data ultimului
control efectuat:

370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

25.04.2013

- avertisment

Masuri dispuse:
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SĂLAJ

Primăria com. FILDU
DE JOS

- conform obiectivelor de la pct. 2

Data controlului:

19.11.2013
Masuri dispuse:

-avertisment

Data ultimului
control efectuat:

SĂLAJ

- actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;
- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

28.08.2014
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- la momentul contolului
furmizarea cu energie
electrica era intrerupta;
operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

Primăria com. HIDA
Data controlului:

conform obiectivelor de la pct. 1

- controlul se va
reprograma; persoana
autorizată în CO

- nu este cazul

28.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
09.05.2012
Masuri dispuse:
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38

CLUJ

Primăria Mun. Dej

conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
26.08.2014

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

-actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

- operările în SIEN nu s-au
realizat în 24 ore de la
data luării la cunoștință de
către operator;

-actualizarea registrului
electoral la 24 de ore de
la luarea la cunoştinţă;

Data ultimului
control efectuat:
23.04.2012
Masuri dispuse:

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

-actualizarea LEP și
transmitere la
judecătorie;pastrarea
corespunzatoare
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CLUJ

Primăria mun.
GHERLA
Data controlului:

conform obiectivelor de la pct. 1

05.03.2009

- S-au adus la cunoştinţă
prevederile art. 70
alin.(5) din Legea nr.
370/2004 republicată cu
privire la topirea
exemplarelor LEP.

Masuri dispuse:

-avertisment

27.08.2014
Data ultimului
control efectuat:
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