
Filiala Nord-Vest 

NR. 
Crt. 

Judet UAT Data 
controlului Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  BIHOR Primaria 
comunei 

 
 

Curtuișeni 
 

21.10.201
4 

- 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; 
 
 
- 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 

In perioada 20.09.2014-21.10.2014 
operarea în RE  s-a efectuat în termen de 
24 de ore de la luarea la cunoștință a 
cauzei de radiere  

nu este cazul 



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. 



2.  BIHOR Primaria 
comunei 

 
 

Șimian 

21.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

In perioada 20.09.2014-21.10.2014 
operarea în RE  s-a efectuat în termen de 
24 de ore de la luarea la cunoștință a 
cauzei de radiere  

nu este cazul 

3.  BISTRIȚA
-NĂSĂUD 

Primaria 
comunei 
Bistriţa-
Bîrgăului 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

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

topirea LEP anterioare 

4.  BISTRIȚA
-NĂSĂUD 

Primaria 
comunei 

Budacu de 
Jos 

07.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

Perioada 10.06-05.10.2014 la nivelul UAT 
nu s-au înregistrat decese, operarea în RE 
s-a efectuat în termen de 24  ore de la 
luarea la cunoștință a cauzei de radiere 

nu au fost dispuse măsuri 

5.  SĂLAJ Primăria 
comunei                                   
Pericei 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

LEP anterioare nu au fost distruse nu au fost dispuse măsuri 



6.  SĂLAJ Primăria 
comunei 

 
 

Bocșa 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

radierea deceselor din RE nu  s-a operat în 
termen de cel mult 24 de ore de a luare la 
cunoștință a cazurilor/LEC nu au putut fi 
prezentate  

radierea deceselor in termen de cel mult 
24 de ore de la inregistrare/transmiterea 
dovezii existenței LEC 

7.  MARAM
UREȘ 

Primaria 
comunei 
Bârsana 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

Nu a fost îndeplinită măsura cu privire la 
emiterea unei dispoziții pentru 
desemnarea persoanelor care să opereze 
în RE. S-a constatat că  tipărirea listelor 
electorale permanente nu a fost completă, 
în sensul că există pagini în care ultima sau 
ultimele două poziții nu apar în 
exemplarul tipărit. Situaţia a fost 
remediată prin tipărirea paginilor 
compromise şi înlocuirea celor cu 
probleme în dosarul cu file detaşabile în 
care sunt păstrate LEP. Operarea în RE a 
persoanelor decedate s-a efectuat în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință, în ultimele 30 de zile. S-a 
primit o comunicare referitoare la 
interzicerea drepturilor electorale - nu a 
fost găsită comunicarea. Având în vedere 
faptul că exemplarele anterioare ale 
listelelor electorale au fost arhivate în 
arhiva instituţiei, UAT-ul a luat legătura cu 
Arhivele Statului în vederea topirii 
acestora. 

Emiterea dispoziției privind desemnarea 
persoanelor care să opereze în RE. 
Radierea din LEP a persoanelor pentru care 
s-a primit comunicare cu privire la 
interzicerea dreptului de a alege. 
Întocmirea și afișarea anunţului privind 
posibilitatea consultării LEP de către 
persoanele interesate. 



8.  MARAM
UREȘ 

Primaria 
comunei 
Strîmtura 

 

07.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

A fost emisă dispoziția privind 
desemnarea unei persoane pentru 
operarea modificărilor în LEP, fiind 
îndeplinită măsura trasată la controlul 
precedent. 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 distruse.  

nu au fost dispuse măsuri 

9.  SATU 
MARE 

Primaria 
comunei 

 
 

Vama 

08.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 activitati de control reprogramate datorita 
desfaurarii actiunilor de instruiri si a 
activitatii  in BEJ 

10.  SATU 
MARE 

Primăria 
comunei 

 
 

Călinești Oaș 

08.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 activitati de control reprogramate datorita 
desfaurarii actiunilor de instruiri si a 
activitatii  in BEJ 

11.  SATU 
MARE 

Primăria 
comunei 

 
 

Gherța Mică 

08.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 activitati de control reprogramate datorita 
desfaurarii actiunilor de instruiri si a 
activitatii  in BEJ 



12.  SATU 
MARE 

SPCLEP 
 
 

Gherța Mică 

08.10.201
4 

- 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. 

 activitati de control reprogramate datorita 
desfaurarii actiunilor de instruiri si a 
activitatii  in BEJ 

13.  BIHOR Primaria 
comunei 

 
 

Budureasa 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

Radierile in Registru Electoral au fost 
operate in termen de 24 de ore de la 
luarea la cunostinta a cauzei de radiere 

nu este cazul 



14.  BIHOR Primaria 
comunei 

 
 

Finiș 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

Radierile in Registru Electoral au fost 
operate in termen de 24 de ore de la 
luarea la cunostinta a cauzei de radiere 

nu este cazul 

15.  BISTRIȚA
-NĂSĂUD 

Primaria 
comunei 

Milaş 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

16.  BISTRIȚA
-NĂSĂUD 

Primaria 
comunei 

Şieuţ 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

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

UAT controlat în 06.10.1014 - Nu au fost 
dispuse masuri 

17.  SĂLAJ Primăria 
comunei 

 
 

Gîlgău 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 



18.  SĂLAJ Primăria 
comunei 

 
 

Hida 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

19.  MARAM
UREȘ 

Primaria 
comunei 

 
 

Ocna 
Sugatag 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

Măsura cu privire la întocmirea dispoziției 
de numire a persoanelor care să opereze 
în RE a fost îndeplinită. Nu a fost asigurată 
publicitatea consultării listelor electorale 
permanente. Radierile în Registru 
Electoral au fost operate în termenul 
stabilit de lege, în ultimele  30 de zile. LEP 
anterioare nu au fost distruse.  

Pe parcursul controlului a fost întocmit și 
afișat anunțul privind posibilitatea 
consultării listelor electorale de către 
persoanele interesate. Pentru facilitarea 
accesului la datele din listele electorale s-a 
cerut mutarea LEP în biblioraft, momentan 
fiind puse în folii de plastic. 

20.  MARAM
UREȘ 

Primaria 
comunei 

 
 

Șișești 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

21.  MARAM
UREȘ 

Primaria 
orașului Baia 

Sprie 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 



22.  MARAM
UREȘ 

Primaria 
orașului 
Cavnic 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

Măsura dispusă la precedentul control a 
fost îndeplinită - LEC fiind depuse la 
Judecătorie cu adresa 4140/08.07.2013. 
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 distruse.  

nu au fost dispuse măsuri 

23.  SATU 
MARE 

Primaria 
comunei 

 
 

Odoreu 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

persoanele decedate au fost operate in 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunostinta a evenimentului la nivelul 
primariei  

afisarea posibilitatii de consultare a LEP de 
catre persoanele interesate 

24.  SATU 
MARE 

Primăria 
comunei 

 
 

Botiz 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

persoanele decedate au fost operate in 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunostinta a evenimentului la nivelul 
primariei  

nu au fost dispuse măsuri 

25.  SATU 
MARE 

Primăria 
comunei 

 
 

Micula 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

persoanele decedate au fost operate in 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunostinta a evenimentului la nivelul 
primariei  

afisarea posibilitatii de consultare a LEP de 
catre persoanele interesate 



26.  BIHOR Primaria 
comunei 

Uileacu de 
Beiuș 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

27.  BIHOR Primaria 
comunei 

 
 

Pocola 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

28.  BISTRIȚA
-NĂSĂUD 

Primaria 
comunei 

Tiha 
Bîrgăului 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

Operarea în RE s-a efectuat în termen de 
24 de ore de la luarea la cunoștință a 
cauzei de radiere , cu excepția a 2 decese 
care nu au fost radiate la termen 

radierea din RE în termenul prevăzut de 
lege, topirea LEP, afișare anunț spre 
consultarea LEP, trimiterea unui ex. al LEC 
la judecătorie 

29.  BISTRIȚA
-NĂSĂUD 

Primaria 
comunei 
Urmeniş 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 



30.  SĂLAJ Primăria 
comunei 

 
 

Letca 

07.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

LEP anterioare nu au fost distruse nu au fost  dispuse măsuri 

31.  SĂLAJ Primăria 
comunei 

 
 

Lozna 
 

07.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

radierea deceselor din RE nu  s-a operat în 
termen de cel mult 24 de ore de a luare la 
cunoștință a cazurilor 

radierea deceselor in termen de cel mult 
24 de ore de la inregistrare 

32.  SĂLAJ Primăria 
comunei 

 
 

Surduc 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

33.  MARAM
UREȘ 

Primaria 
oraşului 

Dragomireşt
i 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

Listele electorale permanente nu au fost 
puse in biblioraft cu file detașabile, 
măsura fiind dispusă și la ultimul control 
efectuat (2009). Listele electorale 
permanente au fost ștampilate și semnate 
de persoanele îndreptățite pe parcursul 
controlului. Nu a fost asigurată 
publicitatea consultării listelor electorale. 
Listele electorale complementare aferente 
anului 2014 nu au putut fi găsite în timpul 
controlului, nefiind puse in biblioraft cu 

Respectarea termenului de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință cu privire la radierea 
persoanelor decedate. Păstrarea listelor 
electorale conform dispozițiilor legale în 
biblioraft cu file detașabile. Pe parcursul 
controlului a fost întocmit anunțul privind 
posibilitatea consultării listelor electorale 
de către persoanele interesate. 



file detașabile nici cele aferente anului 
2013. Radierile in Registru Electoral nu au 
fost operate în termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoştinţă.  

34.  MARAM
UREȘ 

Primaria 
orașului 

Săliștea de 
Sus 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

Măsura trasată la precedentul control a 
fost îndeplinită - secția de votare a fost 
mutată de la Casa de cultură la Școală. 
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 distruse.  

nu au fost dispuse măsuri 

35.  MARAM
UREȘ 

SPCLEP 
 
 

 Baia Sprie 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
în controlul din data de 
08.10.2014 la SPCLEP Gherța 
Mică 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

36.  MARAM
UREȘ 

SPCLEP 
 
 

 Cavnic 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
în controlul din data de 
08.10.2014 la SPCLEP Gherța 
Mică 

 Control efectuat in data de 09.10.2014 

37.  CLUJ Primaria 
comunei 

Geaca 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 



38.  CLUJ Primaria 
comunei 

Fizeșu 
Gherlii 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

39.  CLUJ Primăria 
comunei 

 
 

Cătina 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

40.  BIHOR Primaria 
comunei 

 
 

Ineu 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

41.  BIHOR Primaria 
comunei 

 
 

Derna 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 



42.  BISTRIȚA
-NĂSĂUD 

Primaria 
comunei 

 
 

Cetate 

07.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

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

topirea LEP anterioare, afișare anunț spre 
consultarea LEP 

43.  BISTRIȚA
-NĂSĂUD 

Primaria 
comunei 

 
 

Şieu 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

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

UAT controlat in data de 06.10.2014 - 
Masuri dispuse topirea LEP anterioare, 
afișare anunț spre consultarea LEP 

44.  SĂLAJ Primăria 
comunei 

 
 

Treznea 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

45.  SĂLAJ SPCLEP 
 
 

Hida 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
în controlul din data de 
08.10.2014 la SPCLEP Gherța 
Mică 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

46.  MARAM
UREȘ 

SPCLEP 
 
 

Dragomireşt
i 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
în controlul din data de 
08.10.2014 la SPCLEP Gherța 
Mică 

  



47.  MARAM
UREȘ 

SPCLEP 
 
 

Ocna 
Sugatag 

14.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
în controlul din data de 
08.10.2014 la SPCLEP Gherța 
Mică 

 Control efectuat in data de 09.10.2014 

48.  MARAM
UREȘ 

SPCLEP 
 
 

Săliștea de 
Sus 

09.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
în controlul din data de 
08.10.2014 la SPCLEP Gherța 
Mică 

  

49.  CLUJ Primaria 
comunei 
Chinteni 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

50.  CLUJ Primaria 
comunei 

Săndulești 

16.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

 Controlul va fi reprogramat datorita 
deplasării la instruirea din perioada 14.10-
16.10 de la Sinaia 

51.  SATU 
MARE 

Primaria 
comunei 
Mediesu 

Aurit 

10.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
07.10.2014 în comuna 
Curtuișeni 
 

persoanele decedate au fost operate in 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunostinta a evenimentului la nivelul 
primariei  

nu a fost cazul 



52.  SATU 
MARE 

SPCLEP                                 
Mediesu 

Aurit 

10.10.201
4 

Conform obiectivelor prevăzute 
în controlul din data de 
08.10.2014 la SPCLEP Gherța 
Mică 

  

 


