
Filiala Sud-Est 

Nr. 
Crt. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Suceveni  

03.03.15 1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                                          
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                      
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                                                                                                                                                  
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                                      
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                          
7. Monitorizarea modului 

Acțiune de 
Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014 

Efectuat  1. Un număr de 3 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Lista electorală 
permanentă nu este 
semnată de 
secretarul comunei.                                                                                                                                                                                                                       
3. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(6 alegători radiati cu 
intarziere din 12 AD). 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Semnarea Listelor 
electorale permanente de 
către secretarul comunei.                                                                                                                                                                                                                   
2. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.  4. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                            



în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 
de către cetăţeni a 
înscrierii în listele 
electorale precum şi a 
modului de soluţionare a 
întâmpinărilor privind 
omisiuni, erori sau 
înscrieri greşite în listele 
electorale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                                                                                                            
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                                                      
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                               
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                                                                             
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral. 

2 Filiala Galați Comuna 03.03.15 Conform obiectivelor Acțiune de Neefectuat  Reprezentanții   



Sud-
Est 

Cavadinești  prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014 

instituției nu sunt în 
instituție în intervalul 
solicitat.  

3 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Oraș Berești 04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Actiune de control 
și îndrumare 
electorală  

Efectuat  1. Un număr de 7 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.                   
3. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.               
Recomandari: 1. Predarea 
spre topire a Listelor 
electorale permanente 
anterioare conform 
prevederilor art. 70 alin (5) 
din L370/2004.                                               

4 Filiala 
Sud-
Est 

Galați SPCLEP 
Berești  

04.03.15 1. Obținerea de informații 
privind modul de 
efectuare a comunicărilor 
necesare actualizării 
Registrului Electoral și 
listelor electorale 
permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 

Actiune de control 
și îndrumare 
electorală  

Efectuat  1. Nu esista carti de 
alegător rămase 
nedistribuite.                 
2. Se fac demersurile 
necesare pentru 
punerea in legalitate 
a alegătorilor fără 
acte de identitate.                            

  



alegător rămase 
nedistribuite;                                                                                         
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                                             
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

3. Nu s-au constata 
erori in actele de 
identitate.  

5 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Berești - 
Meria  

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Acțiune de 
Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014 

Efectuat  1. Un număr de 3 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.                   
3. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.               
Recomandari: 1. Predarea 
spre topire a Listelor 
electorale permanente 
anterioare conform 
prevederilor art. 70 alin (5) 
din L370/2004.                                               

6 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Vlădești 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 

Efectuat  1. Un număr de 6 
alegători înscriși în 
Lista electorală 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 



Comuna Suceveni Martie 2015 permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3.  În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(6 alegători radiati cu 
intarziere din 17 AD).                 
4. Listele electorale 
complementare nu 
au fost prezentate 
echipei de control.                         
5. Nu exiastă Liste 
electorale speciale la 
nivelul UAT-ului. 

români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.                   
3. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                            
4. Păstrarea Listelor 
electorale complementare 
in condiții corespunzătoare, 
conform prevederilor  art. 
221, alin (3) din L67/2004.                         
Recomandari: 1. Predarea 
spre topire a Listelor 
electorale permanente 
anterioare conform 
prevederilor art. 70 alin (5) 
din L370/2004.                                               

7 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Oancea 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Acțiune de 
Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014 

Efectuat  1. Un număr de 3 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 



fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege.      4. Nu exista 
Liste electorale 
complementare și 
nici Liste electorale 
speciale la nivelul 
UAT-ului. 

2. Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.                   
3. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                

8 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Vîrlezi 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Actiune de control 
și îndrumare 
electorală  

Efectuat  1. Un număr de 6 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(4 alegători radiati cu 
intarziere din 22 AD). 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.               
3. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                
Recomandări:                         
1. Predarea spre topire a 
Listelor electorale 



permanente anterioare 
conform prevederilor art. 
70 alin (5) din L 370/2004,                    

9 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Jorăști 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Acțiune de 
Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014 

Efectuat  1. Un număr de 2 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.2. 
Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(5 alegători radiati cu 
intarziere din 15 AD). 

Măsuri:                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.2. 
Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.               
3. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                
Recomandări:                         
1. Predarea spre topire a 
Listelor electorale 
permanente anterioare 
conform prevederilor art. 
70 alin (5) din L 370/2004,                    

10 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Corni 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 
Martie 2015 

Efectuat  1. Un număr de 2 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 



permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(10 alegători radiati 
cu intarziere din 25 
AD). 

completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.               
3. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                
Recomandări:                         
1. Predarea spre topire a 
Listelor electorale 
permanente anterioare 
conform prevederilor art. 
70 alin (5) din L 370/2004,                    

11 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Băleni 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Acțiune de 
Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014 

Efectuat  1. Un număr de 4 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(5 alegători radiati cu 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.               
3. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                
Recomandări:                         



intarziere din 26 AD). 1. Predarea spre topire a 
Listelor electorale 
permanente anterioare 
conform prevederilor art. 
70 alin (5) din L 370/2004,                    

12 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna Cuca 12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Actiune de control 
și îndrumare 
electorală  

Efectuat  1. Un număr de 5 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(1 alegător radiat cu 
intarziere din 15 AD). 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.               
3. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                
Recomandări:                         
1. Predarea spre topire a 
Listelor electorale 
permanente anterioare 
conform prevederilor art. 
70 alin (5) din L 370/2004,                    

13 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Scînteiești 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 
Martie 2015 

Efectuat  1. Un număr de 5 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 



anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(1 alegător radiat cu 
intarziere din 25 AD). 

23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.               
3. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                
Recomandări:                         
1. Predarea spre topire a 
Listelor electorale 
permanente anterioare 
conform prevederilor art. 
70 alin (5) din L 370/2004,                    

14 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Pechea 

17.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 
Martie 2015 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

15 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Grivița 

17.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 
Martie 2015 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

16 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Suhurlui 

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Acțiune de 
Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

17 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Rediu 

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 
Martie 2015 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

18 Filiala 
Sud-

Galați Comuna 
Umbrărești 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Control nefectuat 
in Februarie, 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 

  



Est data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

reprogramat 
Martie 2015 

testare la fil S-E 

19 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Movileni 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 
Martie 2015 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

20 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Fîrțănești 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 
Martie 2015 

Efectuat  1. Un număr de 9 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Lista electorală 
permanentă nu este 
semnată de 
secretarul comunei, 
nu este pastrată în 
condiții 
corespunzătoare.                                                                                                                                                                                                                       
3. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(4 alegători radiati cu 
intarziere din 27 AD). 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Semnarea Listelor 
electorale permanente de 
către secretarul comunei și 
pastrarea Listelor 
electorale permanente in 
conditii corespunzatoare.                                                                                                                                                                                                               
2. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
3. Punerea la dispozitia 
alegătorilor spre consultare 
a Listelor electorale 
permanente.      
4.Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.  5. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                            

21 Filiala 
Sud-

Galați Comuna 
Măstăcani 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Control nefectuat 
in Februarie, 

Efectuat  1. Un număr de 5 
alegători înscriși în 

Măsuri:                                                                                                                      
1.   Actualizarea datelor de 



Est data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

reprogramat 
Martie 2015 

Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(1 alegători radiati cu 
intarziere din 32 AD). 

identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2.   Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.      3. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                            

22 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Corod 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Actiune de control 
și îndrumare 
electorală  

Neefectuat  Va fi reprogramat    

23 Filiala 
Sud-
Est 

Galați SPCLEP 
Corod 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 04.03.2014 la 
SPCLEP oraș Berești 

Actiune de control 
și îndrumare 
electorală  

Neefectuat  Va fi reprogramat    

24 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Cerțești 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Acțiune de 
Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

25 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Orașul Tîrgu 
Bujor 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Actiune de control 
și îndrumare 
electorală  

Neefectuat  Va fi reprogramat    

26 Filiala Galați SPCLEP Tîrgu 26.03.15 Conform obiectivelor Actiune de control Neefectuat  Va fi reprogramat    



Sud-
Est 

Bujor  prevăzute la controlul din 
data de 04.03.2014 la 
SPCLEP oraș Berești 

și îndrumare 
electorală  

27 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Băneasa 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Acțiune de 
Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

28 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Umbrărești 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 19 
Martie 2015, 
neefectuat la acea 
data 

Efectuat  1. Un număr de 13 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însă 
cu nerespectarea 
integrală a 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de lege 
(5 alegători radiati cu 
intarziere din 26 AD). 

Măsuri:                                                                                                                      
1.   Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2.   Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.      3. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                            

29 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Movileni 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 19 
Martie 2015, 
neefectuat la acea 
data  

Efectuat  1. Un număr de 9 
alegători sunt înscrisi 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 

Măsuri:                                                                                                                      
1.   Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 



electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2.   Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.      3. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                            

30 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Rediu 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Control nefectuat 
in Februarie, 
reprogramat 18 
Martie 2015, 
neefectuat la acea 
data  

Efectuat  1. Un număr de 6 
alegători sunt înscrisi 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, însa 
cu nerespectarea 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege.(3 AD radiate cu 
intarziere din 17 AD 
intocmite in total) 

Măsuri:                                                                                                                      
1.   Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2.   Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.      3. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                            
4.   Punerea la dispozitia 
alegătorilor spre consultare 
a Listelor electorale 
permanente.                                 

31 Filiala 
Sud-

Galați Comuna 
Suhurlui 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Acțiune de 
Control și 

Efectuat  1. Un număr de 1 
alegător este înscris 

Măsuri:                                                                                                                      
1.   Actualizarea datelor de 



Est data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014, 
programata initial 
pe 18 Martie 
2015, neefectuata 
la acea data 

în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2.   Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.      3. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                            

32 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Pechea  

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Acțiune de 
Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014, 
programata initial 
pentru luna 
Aprilie 2015. 

Efectuat  1. Un număr de 19 
alegători sunt înscrisi 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, cu 
respectarea parțiala 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege (intarzieri de 

Măsuri:                                                                                                                      
1.   Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2.   Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.      3. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                            



până la 24 ore peste 
termenul legal din 
cele 65 acte de deces 
intocmite). 

33 Filiala 
Sud-
Est 

Galați Comuna 
Grivița 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Suceveni 

Acțiune de 
Control și 
îndrumare, 
neefectuată in 
anul 2014, 
programata initial 
pentru luna 
Aprilie 2015. 

Efectuat  1. Un număr de 14 
alegători sunt înscrisi 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, cu 
respectarea parțială 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege (5 acte de deces 
nu erau radiate si 
alte 5 acte de deces 
figurau radiate cu 
depăsirea termenului 
legal de 24 ore). 

Măsuri:                                                                                                                      
1.   Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2.   Punerea la dispozitia 
alegătorilor spre consultare 
a Listelor electorale 
permanente.       3. 
Asigurarea din timp a 
materialelor de logistică 
electorală necesare SV 
conform recomandărilor 
stabilite prin Hotararea AEP 
nr. 4/2008 și 5/2014.      4. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                       

34 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Gemenele   

03.03.15 1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                                          
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat    1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 
corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                        
1. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                 2. 
Depunerea diligențelor 



potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                      
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                                                                                                                                                  
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                                      
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                          
7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 
de către cetăţeni a 
înscrierii în listele 
electorale precum şi a 
modului de soluţionare a 
întâmpinărilor privind 
omisiuni, erori sau 
înscrieri greşite în listele 
electorale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 

comunei.2. Lista 
electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, pe 
strazi și apoi  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor.3. Un 
număr de 3 ( trei ) 
alegători sunt înscrişi 
în lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.4.  În 
intervalul: 03 
septembrie 2014  –  
02  martie  2015,    s-
au înregistrat un 
număr de 15  acte de 
deces. Menționăm că 
14 acte de deces au 
fost radiate în 
Registrul electoral de 
către, persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, 
cu respectarea 
termenului legal  de 
24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului, iar actul 
de deces înregistrat 
în data de 
18.09.2014 pentru 
alegătorul cu CNP 
1291107090016  a 

necesare pentru intrarea în 
legalitate a alegătorilor fără 
serie și număr act de 
identitate.                                                                                                                                        
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările 
ulterioare.Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 2. Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.Termen de 
realizare: permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor 
AEP.4.Actualizarea anuală a 
delimitărilor secțiilor de 
votare până la data de 
01.03, cu respectarea 
legislației în vigoare, apoi   
și cu respectarea Hot. AEP 



anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                                                                                                            
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                                                      
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                               
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                                                                             
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral. 

fost radiat în 
Registrul electoral cu 
depășirea termenului 
legal ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului întrucât în 
această perioadă nu 
a fost în posesia 
parolei pentru a 
efectua operarea.                                                                                                                                                                                    
5. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 
există o notă de 
informare afișată la 
avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 

nr. 6/2014, arondarea 
tuturor alegătorilor 
nerepartizați la secțiile de 
votare organizate, dacă 
este cazul.  



dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                         
7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale 
complementare și 
speciale,întrucât  nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot  

35 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Siliștea 

03.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat    1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 
corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, pe 
strazi și apoi  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor. 
3. Un număr de 11 
alegători sunt înscrişi 
în lista electorală 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                        
1. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                 2. 
Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a alegătorilor fără 
serie și număr act de 
identitate.                                                                                                                                        
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 



permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4.  În intervalul: 26 
august 2014  –  03  
martie  2015,   s-au 
înregistrat un număr 
de 6 (șase)  acte de 
deces, fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către, persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral,  
cu respectarea 
termenului legal  de 
24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului.                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 

prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP. 
4.Actualizarea anuală a 
delimitărilor secțiilor de 
votare până la data de 
01.03, cu respectarea 
legislației în vigoare, apoi   
și cu respectarea Hot. AEP 
nr. 6/2014, arondarea 
tuturor alegătorilor 
nerepartizați la secțiile de 
votare organizate, dacă 
este cazul.  



există o notă de 
informare afișată la 
avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                         
 7. Lista electorală 
complementară este 
semnată de 
persoanele abilitate, 
este păstrată 
corespunzător într-
un registru special cu 
file detașabile .                                                                                                                                                                                            
 8. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  speciale, 
dat fiind faptul că nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari. 

36 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Grădiștea 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat    1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                        
1. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 



corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, pe 
străzi și apoi  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu. 
3. Un număr de 2 
(doi) alegători sunt 
înscrişi în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4.  În intervalul: 11 
septembrie  2014  –  
03  martie  2015,  s-
au înregistrat un 
număr de 11  acte de 
deces pentru 
alegători cu ultimul 
domiciliu în comună 
și un act de deces 
pentru un alegător 
cu domiciliul în altă 
localitate, fiind 
radiate în Registrul 
electoral de către, 
persoana desemnată 
prin Dispoziția 

370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                 2. 
Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a alegătorilor fără 
serie și număr act de 
identitate.                                                                                                                                        
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP. 
4.Actualizarea anuală a 
delimitărilor secțiilor de 



primarului să 
opereze în Registrul 
electoral,  cu 
respectarea 
termenului legal  de 
24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului.                                                                                                                                                                                                               
5. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 
există o notă de 
informare afișată la 
avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 

votare până la data de 
01.03, cu respectarea 
legislației în vigoare, apoi   
și cu respectarea Hot. AEP 
nr. 6/2014, arondarea 
tuturor alegătorilor 
nerepartizați la secțiile de 
votare organizate, dacă 
este cazul.  



republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                         
7. La nivelul primăriei 
există Liste 
electorale 
complementare, 
păstrate într-un 
registru cu file 
detașabile de 
secretarul comunei 
fiind semnată de 
primar și secretar.  
8. La nivelul primăriei 
nu s-au întocmit Liste 
electorale speciale 
întrucât nu s-au 
primit cereri din 
partea alegătorilor 
comunitari pentru a 
exercita dreptul de 
vot. 

37 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Racovița 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat    1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 
corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, pe 
străzi și apoi  în 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                        
1. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                 2. 
Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a alegătorilor fără 
serie și număr act de 
identitate.                                                                                                                                        
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 



ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu. 
3. Toți alegătorii sunt  
înscriși  în lista 
electorală 
permanentă cu serie 
şi număr act de 
identitate. 
4.  În intervalul: 11 
septembrie  2014  –  
03 martie  2015,  s-
au înregistrat un 
număr de 11 acte de 
deces pentru 
alegători cu ultimul 
domiciliu în comună 
fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către, persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral,în 
majoritatea cazurilor  
cu respectarea 
termenului legal  de 
24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului.                                                                                                                                                                                                               
5. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 

identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP. 
4.Actualizarea anuală a 
delimitărilor secțiilor de 
votare până la data de 
01.03, cu respectarea 
legislației în vigoare, apoi   
și cu respectarea Hot. AEP 
nr. 6/2014, arondarea 
tuturor alegătorilor 
nerepartizați la secțiile de 
votare organizate, dacă 
este cazul.  



către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 
există o notă de 
informare afișată la 
avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                    
7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu a fost 
întocmită lista 
electorală 
complementară și 
nici lista electorală 
speciale,întrucât  nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 



comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot.  

38 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Viziru 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1.Lista electorală 
permanentă nu a 
fost pusă la dispoziția 
echipei de control. 
2. În intervalul: 04 
septembrie 2014  – 
04  martie  2015,    s-
au înregistrat un 
număr de 33  acte de 
deces,din care 1 act 
de deces a fost emis 
pentru un alegător 
care avea domiciliul 
în altă localitate. 
Menționăm că  doar 
12 acte de deces din 
cele 33 emise la 
nivelul comunei, fost 
radiate în Registrul 
electoral de către, 
persoana desemnată 
prin Dispoziția 
primarului să 
opereze în Registrul 
electoral, cu 
respectarea 
termenului legal  de 
24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului.                       
5. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                        
1. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                 2. 
Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a alegătorilor fără 
serie și număr act de 
identitate.                                                                                                                                        
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.Asigurarea din timp a 



consultare a LEP de 
către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlulu există o 
notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6.cExemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor Legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                          
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale 
complementare și 
speciale,întrucât  nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 

tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP. 
4.Actualizarea anuală a 
delimitărilor secțiilor de 
votare până la data de 
01.03, cu respectarea 
legislației în vigoare, apoi   
și cu respectarea Hot. AEP 
nr. 6/2014, arondarea 
tuturor alegătorilor 
nerepartizați la secțiile de 
votare organizate, dacă 
este cazul.  



exercitarea dreptului 
de vot. 

39 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Bordei Verde 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat   

40 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Bărăganul 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat   1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 
corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, pe 
strazi și apoi  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor. 
3. Un număr de 9 ( 
noua ) alegători sunt 
înscrişi în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4.  În intervalul: 10 
septembrie 2014  –  
09 martie  2015, s-au 
înregistrat un număr 
de 19  acte de deces 
pentru alegători cu 
ultimul domiciliu în 
comuna Bărăganul și 

Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP. 
4.Actualizarea anuală a 
delimitărilor secțiilor de 
votare până la data de 
01.03, cu respectarea 



în alt UAT.  
Menționăm că 18 
acte de deces au fost 
radiate în Registrul 
electoral de către, 
persoana desemnată 
prin Dispoziția 
primarului să 
opereze în Registrul 
electoral, cu 
respectarea 
termenului legal  de 
24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului, iar actul 
de deces înregistrat 
în data de 
03.01.2015 a fost 
radiat în Registrul 
electoral cu 
depășirea termenului 
legal ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului, în data de 
07.01.2015  datorită 
lipsei energiei 
electrice, respectiv a 
internetului fapt 
comunicat telefonic 
personalului Biroului 
Județean Brăila.                                                                                                                                                                                     
5. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și 

legislației în vigoare, apoi   
și cu respectarea Hot. AEP 
nr. 6/2014, arondarea 
tuturor alegătorilor 
nerepartizați la secțiile de 
votare organizate, dacă 
este cazul.  



există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 
există o notă de 
informare afișată la 
avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                         
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale 
complementare și 
speciale,întrucât  nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 



de vot  
41 Filiala 

Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Victoria 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  lipsa mijloace de 
transport în comun 
între Comuna 
Bărăganul și Comuna 
Victoria 

  

42 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Ciocile 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  lipsa mijloace de 
transport în comun 
între Comuna 
comuna Ciocile către 
Mun. Brăila  

  

43 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Roșiori 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 
corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, pe 
străzi și apoi  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu. 
3. Un număr de 2 
(doi) alegători sunt 
înscrişi în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 

                                                                                              
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 



4.  În intervalul: 11 
septembrie  2014  –  
10  martie  2015, s-
au înregistrat un 
număr de 14  acte de 
deces pentru 
alegători cu ultimul 
domiciliu în comună 
și pentru alegători cu 
domiciliul în altă 
localitate, fiind 
radiate în Registrul 
electoral de către, 
persoana desemnată 
prin Dispoziția 
primarului să 
opereze în Registrul 
electoral,  cu 
respectarea 
termenului legal  de 
24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului.                                                                                                                                                                                                               
5. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 

votare cu respectarea 
recomandărilor AEP. 
4.Actualizarea anuală a 
delimitărilor secțiilor de 
votare până la data de 
01.03, cu respectarea 
legislației în vigoare, apoi   
și cu respectarea Hot. AEP 
nr. 6/2014, arondarea 
tuturor alegătorilor 
nerepartizați la secțiile de 
votare organizate, dacă 
este cazul.  



ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 
există o notă de 
informare afișată la 
avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spre topire 
conform Procesului 
Verbal din data - 
09.06.2014.                                                 
7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale 
complementare și 
speciale,întrucât  nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot.  

44 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Măxineni 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat   1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 
corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei.2. Lista 
electorală 

                                                                                                                               
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 



permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, pe 
strazi și apoi  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor.3. Un 
număr de 11 
alegători sunt înscrişi 
în lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.4.  În 
intervalul: 12 
septembrie 2014  –  
11 martie  2015, s-au 
înregistrat un număr 
de 19  acte de deces 
pentru alegători cu 
ultimul domiciliu în 
comuna Măxineni și 
2 acte de deces 
pentru alegători cu 
domiciliu în alt UAT 
fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către, persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, 
cu depășirea  
termenului legal  de 
24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului.                                                                                                                                                                      
5. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 

completările 
ulterioare.Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 2. Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.Termen de 
realizare: permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor 
AEP.4.Actualizarea anuală a 
delimitărilor secțiilor de 
votare până la data de 
01.03, cu respectarea 
legislației în vigoare, apoi   
și cu respectarea Hot. AEP 
nr. 6/2014, arondarea 
tuturor alegătorilor 
nerepartizați la secțiile de 
votare organizate, dacă 
este cazul.  



de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 
există o notă de 
informare afișată la 
avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  au fost 
predate spre topire 
conform Procesului 
Verbal 
nr.3229/16.09.2014.                                                                                                                                    
7. La nivelul primăriei 
există Liste 
electorale 
complementare, 
păstrate într-un 
registru cu file 
detașabile de 
secretarul comunei 
fiind semnată de 
primar și secretar. 8. 
La nivelul primăriei 



nu s-au întocmit Liste 
electorale speciale 
întrucât nu s-au 
primit cereri din 
partea alegătorilor 
comunitari pentru a 
exercita dreptul de 
vot. 

45 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Salcia Tudor 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat   1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 
corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, pe 
strazi și apoi  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor. 
3. Un număr de 8 ( 
opt ) alegători sunt 
înscrişi în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4.  În intervalul:  09 
septembrie 2014  –  
11 martie  2015, s-au 
înregistrat un număr 
de 20  acte de deces 
pentru alegători cu 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                        
1. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                 2. 
Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a alegătorilor fără 
serie și număr act de 
identitate.                                                                                                                                        
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 



ultimul domiciliu în 
comuna dar și în alt 
UAT, fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către, persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral,  
cu respectarea 
termenului legal  de 
24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 
există o notă de 
informare afișată la 
avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 

şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP. 
4.Actualizarea anuală a 
delimitărilor secțiilor de 
votare până la data de 
01.03, cu respectarea 
legislației în vigoare, apoi   
și cu respectarea Hot. AEP 
nr. 6/2014, arondarea 
tuturor alegătorilor 
nerepartizați la secțiile de 
votare organizate, dacă 
este cazul.  



electorale 
permanente  au fost 
predate spre topire 
conform Procesului 
Verbal din data de 
09.06.2014.                                     
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale 
complementare și 
speciale,întrucât  nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot. 

46 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Cireșu 

17.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

47 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Ulmu 

17.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

48 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Traian 

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

49 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Vădeni 

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

50 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Vișani 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  



51 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Galbenu 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

52 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Frecăței 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat      

53 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Mărașu 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat      

54 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Municipiul 
Brăila 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente (8 
volume) sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 
corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe, pe 
străzi și apoi  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu. 
3.  În intervalul: 25 
septembrie  2014  –  
24 martie  2015, s-au 
înregistrat un număr 
de 1552 acte de 
deces pentru 

                                                                                              
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 



alegători cu ultimul 
domiciliu în 
municipiu și pentru 
alegători cu 
domiciliul în altă 
localitate, fiind 
radiate în Registrul 
electoral de către, 
persoana desemnată 
prin Dispoziția 
primarului să 
opereze în Registrul 
electoral,  cu 
respectarea 
termenului legal  de 
24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului.                                                                                                                                                                                                               
4. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 
există o notă de 
informare afișată la 

amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP. 



avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu  au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                
6.  7. Lista electorală 
complementară  
cuprinde 9 file în 
care sunt înscriși 202 
alegători, este 
semnată de primar și 
secretar, fiind 
păstrată 
corespunzător într-
un registru special cu 
file detașabile .         

55 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  SPCLEP mun. 
Braila 

25.03.15 1. Obținerea de informații 
privind modul de 
efectuare a comunicărilor 
necesare actualizării 
Registrului Electoral și 
listelor electorale 
permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                                         
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. La data 
controlului există 
carți de alegător 
nedistribuite la 
nivelul Mun. Brăila. 

  



fără acte de identitate;                                                                                                                                                                             
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

56 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Bordei Verde 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral - 
initial programat 
pe 05.03.2015, 
neefectuat la acea 
data  

Efectuat    1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 
corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, pe 
strazi și apoi  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor. 
3. Un număr de 4 
(patru ) alegători 
sunt înscrişi în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4.  În intervalul: 24 
septembrie 2014  –  
23 martie  2015, s-au 
înregistrat un număr 
de 22  acte de deces 
pentru alegători cu 
ultimul domiciliu în 
comuna Bordei 
Verde și în alt UAT.                                                                                                     
5. Potrivit datelor 

                                                                                                                         
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP. 



furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 
există o notă de 
informare afișată la 
avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu  au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                         
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale 



complementare și 
speciale,întrucât  nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot  

57 Filiala 
Sud-
Est 

Brăila  Comuna 
Ciocile 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2014 în 
Comuna Gemenele 

Îndrumare și 
control electoral - 
initial programat 
pe 11.03.2015, 
neefectuat la acea 
data  

Efectuat  1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei 
în condiții 
corespunzătoare 
fiind semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, pe 
strazi și apoi  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor. 
3. Un număr de 2 
(patru) alegători sunt 
înscrişi în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4.  În intervalul: 29 
septembrie 2014  –  
25 martie  2015, s-au 
înregistrat un număr 
de 31 acte de deces 
pentru alegători cu 
ultimul domiciliu în 

                                                                                              
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP. 



comuna Ciocile și în 
alt UAT.                                                                                                     
5. Potrivit datelor 
furnizate,  se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și 
există asigurate 
condiţiile necesare 
consultării acestora 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare, numai în 
perioada electorală. 
La data controlulu 
există o notă de 
informare afișată la 
avizierul Primăriei în 
acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu  au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                         
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 



comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale 
complementare și 
speciale,întrucât  nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot. 

58 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Glodeanu 
Siliștea 

03.03.15 1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                                          
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                      
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                                                                                                                                                  
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                                      

Reprogramare 
control neefectuat 
în luna februarie 
2015 

Efectuat  1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, întrucât 
la nivelul comunei nu 
este adoptat un 
nomenclator stradal, 
iar alegătorii nu au 
trecută menţiunea 
privind adresa de 
domiciliu (un număr 
de 3181 dintr-un 
total de 3181). 
3. 8 ( opt ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 



6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                          
7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 
de către cetăţeni a 
înscrierii în listele 
electorale precum şi a 
modului de soluţionare a 
întâmpinărilor privind 
omisiuni, erori sau 
înscrieri greşite în listele 
electorale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                                                                                                            
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                                                                           
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                                       
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                                                                             
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 

permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 128 
alegători cu drept de 
vot radiat (2 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 126 alegători 
radiați ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
– 03.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 46 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 45 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliul pe raza 
Comunei Glodeanu 
Siliștea și 1 cetățean 
a avut ultimul 

privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Glodeanu 
Siliștea asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral. 

domiciliul pe raza 
altei unități 
administrativ 
teritoriale. 40 de 
decese înregistrate 
au fost operate în 
termenul legal de 24 
ore, iar AD 
69/04.09.2014 a fost 
radiat în 08.09.2014, 
AD 79/30.09.2014 a 
fost radiat în 
02.10.2014, AD 
84/18.10.2014 a fost 
radiat în 21.10.2014, 
AD 96/10.12.2014 a 
fost radiat în 
15.12.2014, AD 
99/26.12.2014 a fost 
radiat în 30.12.2014 
și AD 12/20.02.2015 
a fost radiat în 
26.02.2015. În data  
de 05.02.2015 a fost 
primită și înregistrată 
cu nr. 
611/05.02.2015 o 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă de punere 
sub interdicție a unui 
alegător, dar care la 
data controlului nu 
era radiată din 
Registrul Electoral.                                                                                                                                                                                                                                                                       
5. Potrivit datelor 
furnizate, nu se 
organizează acţiuni 



de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători, dar 
se cunosc 
prevederile Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei cu privire la 
posibilitatea 
consultării LEP de 
către alegători.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                          
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  
complementare și 
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 



alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
8. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe. 

59 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Florica 

03.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Reprogramare 
control neefectuat 
în luna februarie 
2015 

Efectuat  1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 1140 
dintr-un total de 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                                                                                                                                  
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 



1189), iar apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil. 
3. 3 ( trei) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 36 
alegători cu drept de 
vot, toate radiate ca 
urmare a decesului).  
În perioada 
01.09.2014 – 
03.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 19 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot care au avut 
ultimul domiciliul pe 
raza Comunei Florica. 
16 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, iar 
AD 27/29.10.2014 a 
fost radiat în 

identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Florica asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



31.10.2014, AD 
29/03.11.2014 a fost 
radiat în 06.11.2014 
și AD 5/07.02.2015 a 
fost radiat în 
20.02.2015.  În data 
de 12.09.2014. În 
Lista de alegători cu 
drept de vot radiat 
figurează radiat de 
DEPABD un alegător 
cu drept de vot 
pentru care nu s-a 
emis act de deces la 
nivelul Primăriei 
Florica.                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Potrivit datelor 
furnizate, nu se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători, dar 
se cunosc 
prevederile Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei  cu privire 
la posibilitatea 
consultării LEP de 
către alegători.                                
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 



electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                          
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  
complementare și 
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
8. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot  mobile. 

60 Filiala 
Sud-

Buzău Comuna 
Balta Albă 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Acțiune 
neefectuată în 

Efectuat  1. Listele electorale 
permanente sunt 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                              
1. Predarea spre topire a 



Est data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

anul 2014 păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 2144 
dintr-un total de 
2146), iar apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil. 
3. 7 ( șapte ) 
alegători sunt înscriși 
în lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 69 
alegători cu drept de 
vot radiat (1 alegător 
radiat ca urmare a 
condamnării prin 

exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                                                                                                                                    
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Balta Albă  
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 68 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
– 04.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 29 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot care au avut 
ultimul domiciliul pe 
raza Comunei Balta 
Albă. Toate ce 29 de 
decese înregistrate 
au fost operate în 
termenul legal de 24 
ore.   În Lista de 
alegători cu drept de 
vot radiat figurează 
radiat de DEPABD un 
alegător cu drept de 
vot pentru care nu s-
a emis act de deces 
la nivelul Primăriei 
Balta Albă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 



posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători cu 
respectarea 
prevederilor Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului   există o 
notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                          
 7. LEC sunt păstrate 
corespunzător într-
un registru special cu 
file detașabile, este 
semnată de 
persoanele abilitate, 
dar nu cuprinde 
toate elementele 
prevăzute de lege 
(lipsa loc naștere în 
cazul a doi dintre 
alegătorii comunitari  



înscriși în listă).                                         
8. LES cuprinde 
datele de identificare 
ale alegătorilor care 
au depus cerere de 
înscriere în aceasta, 
cetățenia și adresa la 
care alegătorul 
comunitar  locuiește 
în România, este 
semnată de primarul 
și secretarul UAT 
Balta Albă și ete 
păstrată 
corespunzător într-
un dosar cu file 
detașabile. 
9. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot  mobile. 

61 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Ghergheasa 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat  1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  



întocmită pe sate 
componente în 
ordinea arterelor,  în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 958 
dintr-un total de 
1943), iar apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil. 
3. 2 ( doi ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 54 
alegători cu drept de 
vot radiat toate fiind 
radiate ca urmare a 
decesului.  În 
perioada 01.09.2014 
– 04.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 19 acte de 
deces pentru 

2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 



alegători cu drept de 
vot care au avut 
ultimul domiciliul pe 
raza Comunei 
Ghergheasa. 17 
decese înregistrate 
au fost operate în 
termenul legal de 24 
ore, iar AD 
47/15.11.2014 a fost 
radiat în 19.11.2014 
deoarece singura 
persoană care avea 
dispoziție să 
efectueze radierea 
nu a putut fi 
prezentă la serviciu 
din motive medicale 
și AD 1/08.01.2015 a 
fost radiat în 
12.01.2015 întrucât 
la momentul 
respectiv serviciile de 
internet nu au fost 
funcționabile.                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 

Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Ghergheasa 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                          
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  
complementare și 
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
8. Avându-se în 
vedere estimarea 



necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe, urne de vot 
mobile. 

62 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Săpoca 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat  1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 2323 
dintr-un total de 
2854), iar apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil. 
3. 2 ( doi ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 



4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 49 
alegători cu drept de 
vot radiat (5 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 44 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
– 05.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 16 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 7 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliul pe raza 
Comunei Săpoca și 9 
cetățeni au avut 
ultimul domiciliul pe 
raza altei unități 
administrativ 
teritoriale. 14 decese 

localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                1.  
Prezentarea dovezii ridicării 
LEC reprezentantului AEP 
de la ORI și păstrarea 
acesteia conform art. 22^1 
alin. (3) din Legea 67/2004 
actualizată, cu modificările 
și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                        
2. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Săpoca asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 



înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, iar 
AD 49/07.11.2014 a 
fost radiat în 
13.11.2014 și AD 
1/06.01.2015 a fost 
radiat în 13.01.2015.                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 

dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



completările 
ulterioare.    7.  
Primăria Săpoca 
figurează în 
evidențele AEP cu 
LEC în care sunt 
înscriși 2 alegători 
comunitari, membrii 
ai UE, însă aceste 
liste nu au putut fi 
puse la dispoziția 
reprezentanților AEP 
pentru a fi verificate 
întrucât până la data 
controlului nu au fost 
ridicate de la ORI.                                                                                                                                                                                        
 8. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale   speciale, 
dat fiind faptul că nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
9. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 



necesar de cabine de 
vot. 

63 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Vintilă Vodă 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat  1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 
2507dintr-un total de 
2590), iar apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil. 
3. Nu există alegători 
lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 50 
alegători cu drept de 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 



vot radiat (2 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 48 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
– 05.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 20 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 18 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliul pe raza 
Comunei Vintilă 
Vodă și 2 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliul pe raza 
altei unități 
administrativ 
teritoriale. 19 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, iar 
AD 45/27.12.2014 a 
fost radiat în 
30.12.2014 datorită 

înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Vintilă Vodă 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



condițiilor 
meteorologice 
precare și din lipsa 
internetului (au fost 
prezentate dovezi în 
acest sens).                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.  9. LEC 



este semnată de 
persoanele abilitate, 
este păstrată 
corespunzător într-
un registru special cu 
file detașabile dar  
nu cuprinde toate 
elementele 
prevăzute de lege 
(lipsă loc naștere).                                                                                                                                                                                            
 8. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  speciale, 
dat fiind faptul că nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
9. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe, urne de vot 
mobile. 

64 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Pîrscov 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat    



Comuna Glodeanu Siliștea 
65 Filiala 

Sud-
Est 

Buzău S.P.C.L.E.P 
Pîrscov 

10.03.15 1. Obținerea de informații 
privind modul de 
efectuare a comunicărilor 
necesare actualizării 
Registrului Electoral și 
listelor electorale 
permanente;                                                                                                    
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                                                       
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                                                                                             
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

66 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Unguriu 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

67 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Cilibia 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

68 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna C.A 
Rosetti 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

69 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Săhăteni 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

70 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău S.P.C.L.E.P 
Săhăteni 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 10.03.2015 la 
S.P.C.L.E.P Pîrscov 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat    



71 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Stîlpu 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

72 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Scutelnici 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 10.03.2015 în 
Comuna Brădeanu 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, nefiind 
trecute mențiuni cu 
privire la adresa 
acestora în LEP. 
3. 9 ( nouă ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 33 
alegători cu drept de 
vot radiat (1 alegător 
radiat ca urmare a 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                                      
1. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                                                                                                                                    
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Scutelnici asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 



condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 32 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
– 10.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 27 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 26 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliul pe raza 
Comunei Scutelnici și 
1 cetățean a avut 
ultimul domiciliul pe 
raza altei unități 
administrativ 
teritoriale. 21 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, iar 
AD 26/15.11.2014 a 
fost radiat în 
18.11.2014, AD 
2515.11.2014 a fost 
radiat în 22.12.2014, 
Ad 30/18.12.2014 a 
fost radiat în 

legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



22.12.2014, AD 
3/22.01.2015 a fost 
radiat în 26.01.2015 
și AD 34/30.12.2014 
a fost radiat în 
12.01.2015.  În lista 
de alegători cu drept 
de vot radiat 
figurează radiat de 
DEPABD, în data de 
08.09.2014, 
alegătorul pentru 
care s-a emis act de 
deces la nivelul 
comunei Scutelnici 
(AD 18/28.07.2014).                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  există o 
notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 



fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                          
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  
complementare și  
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  

73 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Smeeni 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 10.03.2015 în 
Comuna Brădeanu 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 



componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 5385 
dintr-un total de 
5439), iar apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil. 
3. 19 ( nouăsprezece 
) alegători sunt 
înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 172 
alegători cu drept de 
vot radiat (2 
alegători puși sub 
interdicție și 170 
alegători radiați ca 
urmare a decesului).  
În perioada 
22.10.2014 – 
10.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 

exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                        
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 



emise 42 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 32 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliul pe raza 
Comunei Smeeni și 
10 cetățeni au avut 
ultimul domiciliul pe 
raza altei unități 
administrativ 
teritoriale. 21 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore și 21 
acte de deces nu au 
fost operate în SIRE  
în termenul legal de 
24 ore. Deasemenea 
nu au fost operate în 
termen de 24 ore de 
la intrarea în 
instituția primarului 
Smeeni hotărârile 
judecătorești de 
punere sub 
interdicție pentru doi 
alegători.                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 

Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Smeeni asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                             
6. LEC a fost ridicată 
de la ORI în data de 
10.03.2015 conform 
procesului verbal nr. 
2807681/26.02.2015. 
LEC cuprinde toate 
elementele 
prevăzute de lege, 
este semnată  de 
persoanele abilitate 
și este păstrată 
corespunzător.                             
7. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                         
 8. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 



electorale   speciale, 
dat fiind faptul că nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
9. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe. 

74 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Gălbinași 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 10.03.2015 în 
Comuna Brădeanu 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 2.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 



adresa de domiciliu 
(un număr de 2230 
dintr-un total de 
3518), iar apoi pe 
artere în ordinea 
numerelor de imobil. 
3. 3 ( trei ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 70 
alegători cu drept de 
vot radiat (4 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 66 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
– 11.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 

trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                        
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Gălbinași asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



emise 27 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 22 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliul pe raza 
Comunei Gălbinași și 
5 cetățeni au avut 
ultimul domiciliul pe 
raza altei unități 
administrativ 
teritoriale. Toate 
decesele  înregistrate 
au fost operate în 
termenul legal de 24 
ore.                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători și se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului   există o 
notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 



fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.    7.  LEC a 
fost ridicată de la ORI  
conform procesului 
verbal nr. 
2807100/25.02.2015. 
LEC cuprinde toate 
elementele 
prevăzute de lege, 
este semnată  de 
persoanele abilitate 
și este păstrată 
corespunzător.                                                                                                                                                                                          
 8. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale   speciale, 
dat fiind faptul că nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
9. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 



la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de cabine de 
vot, urne de vot fixe 
și urne de vot 
mobile. 

75 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Țintești 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 10.03.2015 în 
Comuna Brădeanu 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 3630 
dintr-un total de 
3682), iar apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil. 
3. 11 ( unusprezece ) 
alegători sunt înscriși 
în lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 



informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 59 
alegători cu drept de 
vot radiat (2 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 57 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
– 11.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 24 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 21 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliul pe raza 
Comunei Țintești și 3 
cetățeni au avut 
ultimul domiciliul pe 
raza altei unități 
administrativ 
teritoriale. Toate 
decesele înregistrate 

votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                       
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Țintești asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



au fost operate în 
termenul legal de 24 
ore. În data de 
07.11.2014 a fost 
radiat din SIRE AD 
49/13.12.1993 
(reprezentanții 
primăriei s-au 
autosesizat de 
existența acestui 
alegător decedat și 
neradiat din SIRE, au 
informat AEP prin 
adresa nr. 
9051/06.11.2014, au 
căutat în arhiva 
primăriei actul de 
deces și au procedat 
la radierea legală a 
alegătorului).                                                                                                                                                                                                                                                                            
5. Potrivit datelor 
furnizate, nu se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători, dar 
se cunosc 
prevederile Legii 
677/2001 actualizată 
cu completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     



6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.    7.   LEC 
a fost ridicată de la 
ORI în data de 
11.03.2015 conform 
procesului verbal nr. 
2807578/26.02.2015. 
LEC cuprinde toate 
elementele 
prevăzute de lege, 
este semnată  de 
persoanele abilitate 
și este păstrată 
corespunzător.                                                                                                                                                                                        
 8. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale   speciale, 
dat fiind faptul că nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 



European.  
9. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe, urne de vot 
mobile și cabine de 
vot. 

76 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Săgeata 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 10.03.2015 în 
Comuna Brădeanu 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a  
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 4064 
dintr-un total de 
4118), iar apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil. 
3. 4 ( patru ) 
alegători sunt înscriși 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 



în lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 126 
alegători cu drept de 
vot radiat (2 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 124 alegători 
radiați ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
– 12.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 46 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot, plus 17 decese 
înregistrate dar 
pentru care nu au 
fost emise acte de 
deces. 9 acte de 

respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                    
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Săgeata asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



deces au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, 53 
acte dedeces au fost 
operate fără 
respectarea 
termenului legal de 
24 ore, iar 2 acte de 
deces nu erau 
radiate din SIRE.                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 



republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                           
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale 
complementare și  
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
8. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne fixe 
și urne mobile. 

77 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Robeasca 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 10.03.2015 în 
Comuna Brădeanu 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 



şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor. Toți 
alegătorii -891-sunt 
înscriși în LEP fără 
mențiunea adresei 
de domiciliu. 
3. 3 ( trei ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 33 
alegători cu drept de 
vot radiat ca urmare 
a decesului.  În 
perioada 01.09.2014 
– 12.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 13 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 12 cetățeni au 

dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                1                                                                                                                                                                                                 
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 



avut ultimul 
domiciliul pe raza 
Comunei Robeasca și 
1 cetățean a avut 
ultimul domiciliul pe 
raza altei unități 
administrativ 
teritoriale. 10 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, iar 3 
acte de deces nu au 
fost operate în SIRE 
cu respectarea 
termenului legal de 
24 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 

a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Robeasca asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                       
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale 
complementare și  
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
8. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne fixe 
și urne mobile. 

78 Filiala 
Sud-

Buzău Comuna 
Pardoși 

17.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Acțiune 
neefectuată în 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 

  



Est data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

anul 2014 testare la fil S-E 

79 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Podgoria 

17.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

80 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Brăești 

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

81 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Bisoca 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

82 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Bălăceanu 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat  1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită  în ordinea 
alfabetică a 
alegătorilor, nefiind 
trecute mențiuni cu 
privire la adresa 
acestora în LEP( un 
total de 1324 
alegători). 
3. Nu există alegători  
înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 



serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 37 
alegători cu drept de 
vot radiat (2 
alegători radiaţi ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 35 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 21.10.2014 
(data ultimului 
control electoral 
efectuat de 
reprezentanţii AEP) – 
24.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 13 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot care au avut 
ultimul domiciliu pe 
raza Comunei 

electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Bălăceanu 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



Bălăceanu. 10 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, iar 
AD 27/05.12.2014 a 
fost radiat în 
09.12.2014, AD 
1/03.01.2015 a fost 
radiat în 09.01.2015. 
AD 26/15.11.2014 nu 
figura ca fiind radiat 
din SIRE drept pentru 
care s-a procedat la 
radierea acestuia în 
prezența 
reprezentantului 
AEP.                                                                                                                                                                                                                                                               
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală și se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 



anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                          
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  
complementare și  
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
8. În data de 
21.10.2014 a avut loc 
ultima acțiune de 
îndrumare și control 
electoral, iar 
măsurile și 
recomandările 
înscrise în procesul 
verbal de control nr. 
39/21.10.2014 și 



înregistrat la nivelul 
BJ Brăila cu nr. 
326/21.10.2014 au 
fost puse parțial în 
aplicare.  

83 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Ziduri 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

84 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Movila 
Banului 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat  1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor,în cazul 
celor fără mențiuni 
complete privind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 2013 
dintr-un total de 
2128), apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil.                      
3. 9 ( nouă ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 



identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 57 
alegători cu drept de 
vot radiat (4 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 53 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
– 25.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 25 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 23 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliu pe raza 
Comunei Movila 
Banului și 2 cetățeni 
au avut ultimul 
domiciliu pe raza 
altei unități 

trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Movila Banului 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



administrativ 
teritoriale. Toate 
decesele înregistrate 
au fost operate în 
termenul legal de 24 
ore. Primăria 
orașului Dumbrăveni, 
jud. Sibiu a trimis 
comunicare către 
Primăria Comunei 
Movila Banului   
privind decesul unui 
cetățean cu drept de 
vot (nr. 
33/16.01.2015). Nu 
s-a putut verifica 
dacă radierea acestei 
comunicări a fost 
efectuată în 
termenul legal de 24 
ore, întrucât aceasta 
nu a primit număr de 
înregistrare la 
intrarea în Primăria 
Comunei Movila 
Banului.                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 



completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                          
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  
complementare și  
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  8. 
Avându-se în vedere 



estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe, urne de vot 
mobile. 

85 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Mihăilești 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor,în cazul 
celor fără mențiuni 
complete privind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 1649 
dintr-un total de 
1655), apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil.                   
3. 9 ( nouă ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 



identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 37 
alegători cu drept de 
vot radiat (3 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 34 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 09.10.2014 
(data ultimului 
control electoral 
efectuat de 
reprezentanţii AEP) – 
25.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 11 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 9 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliu pe raza 
ComuneiMihăilești și 

trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Mihăilești 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



2 cetățeni au avut 
ultimul domiciliul pe 
raza altei unități 
administrativ 
teritoriale. 10 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, iar 
AD 4/26.02.2015 a 
fost radiat în 
02.03.2015.                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 



370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                          
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  
complementare și  
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
 8. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe.                 9.  
În data de 
09.10.2014 a avut loc 
ultima acțiune de 
îndrumare și control 
electoral, iar 
măsurile și 
recomandările 



înscrise în procesul 
verbal de control nr. 
11/09.10.2014 și 
înregistrat la nivelul 
BJ Brăila cu nr. 
285/10.10.2014 au 
fost puse parțial în 
aplicare.  

86 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Blăjani 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, nefiind 
trecute mențiuni cu 
privire la adresa 
acestora în LEP (920 
alegători). 
3. 1 ( unu ) alegător 
este înscris în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 



la data prezentei 
sunt înscrişi 37 
alegători cu drept de 
vot radiat (3 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 34 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
– 26.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 16 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot care  au avut 
ultimul domiciliul pe 
raza Comunei 
Blăjani. 14 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, iar 
AD 18/22.09.2014 a 
fost radiat în 
24.09.2014, AD 
24/12.12.2014 a fost 
radiat în 16.12.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Potrivit datelor 

localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Blăjani asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                          
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  
complementare și  
speciale, dat fiind 



faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
 8. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe, urne de vot 
mobile. 

87 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Zărnești 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente, în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără mențiuni 
complete privind 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 



adresa de domiciliu 
(un număr de 4196 
dintr-un total de 
4214), apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil.                   
3. 4 (patru ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 106 
alegători cu drept de 
vot radiat (1 hotărâre 
judecătorească de 
punere sub 
interdicție, 5 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 100 alegători 
radiați ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 01.09.2014 
(data ultimului 
control electoral 
efectuat de 

ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Zărnești asupra 



reprezentanţii AEP) – 
26.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 38 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot care au avut 
ultimul domiciliu pe 
raza Comunei 
Zărnești. Toate 
decesele înregistrate 
au fost operate în 
termenul legal de 24 
ore. În perioada de 
referință persoanele 
desemnate să 
opereze în SIRE au 
mai radiat în 
termenul legal de 24 
ore și sentința civilă 
nr. 1/2015 de punere 
sub interdicție a unui 
alegător. În Lista de 
alegători cu drept de 
vot radiat, în data de 
08.09.2014 figureaza 
radiat de DEPABD o 
alegătoare pentru 
care nu există emis 
act de deces la 
nivelul Primariei 
Zărnești.                                                                                                                                                                                                                                                                    
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 

faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.       7.  LEC 
a fost ridicată de la 
ORI Buzău în data de 
13.03.2015 în baza 
procesului verbal nr. 
2807589/26.02.2015. 
LEC este întocmită 
conform disp. legale, 
cuprinde toate 



elementele 
prevăzute de lege, 
este semnată de 
persoanele abilitate 
și este păstrată 
corespunzător într-
un registru special cu 
file detașabile.                                                                                                                                                                                        
 8. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  speciale, 
dat fiind faptul că nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.    9. În 
data de 01.09.2014 a 
avut loc ultima 
acțiune de 
îndrumare și control 
electoral, iar 
măsurile și 
recomandările 
înscrise în procesul 
verbal de control nr. 
248/01.09.2014 și 
înregistrat la nivelul 
BJ Buzău cu nr. 
117/01.09.2014 au 
fost puse parțial în 
aplicare.  



 10. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de cabine de 
vot și  urne de vot  
mobile. 

88 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Boldu 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Îndrumare și 
control electoral - 
programat in locul 
Comunei Ziduri 
unde nu s-a putut 
efectua Controlul  

Efectuat  1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită în ordinea 
alfabetică a 
alegătorilor,în cazul 
celor fără mențiuni 
complete privind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 1086 
dintr-un total de 
1866), apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil.                                       
3. 5 ( cinci ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare.                                                                                                                                   
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 



identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 62 
alegători cu drept de 
vot radiat (2 
alegători radiați ca 
urmare a 
condamnării prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă cu 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale 
și 60 alegători radiați 
ca urmare a 
decesului).  În 
perioada 23.10.2014 
(data ultimului 
control electoral 
efectuat de 
reprezentanţii AEP) – 
24.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 21 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 20 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliu pe raza 
Comunei Boldu și 1 

35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Boldu asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



cetățean a avut 
ultimul domiciliu pe 
raza altei unități 
administrativ 
teritoriale. 20 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, iar 
AD 50/08.12.2014 
figura ca nerediat din 
SIRE, radierea 
acestuia făcându-se 
în prezența 
reprezentantului 
AEP.                                                                                                                                                                                                                                                                       
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 



permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                          
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale  
complementare și  
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
8. În data de 
23.10.2014 a avut loc 
ultima acțiune de 
îndrumare și control 
electoral, iar 
măsurile și 
recomandările 
înscrise în procesul 
verbal de control nr. 
23/23.10.2014 și 
înregistrat la nivelul 
BJ Brăila cu nr. 



334/23.10.2014 au 
fost puse parțial în 
aplicare 

89 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Buda 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 
comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în cazul 
celor fără menţiuni 
complete pivind 
adresa de domiciliu 
(un număr de 996 
dintr-un total de 
2438), iar apoi în 
ordinea numerelor 
de imobil. 
3. 5 ( cinci ) alegători 
sunt înscriși în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 
din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                        
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 



sunt înscrişi 60 
alegători cu drept de 
vot radiat, toate ca 
urmare a decesului.  
În perioada 
01.10.2014 – 
31.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 25 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot: 23 cetățeni au 
avut ultimul 
domiciliul pe raza 
Comunei Buda și 2 
cetățeni au avut 
ultimul domiciliul pe 
raza altei unități 
administrativ 
teritoriale. 12 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, 6 
acte de deces au fost 
operate cu depășirea 
termenului legal de 
24 ore, 4 acte de 
deces au fost radiate 
din SIRE de DEPABD 
și 3 acte de deces 
figurau neradiate din 
SIRE la data 
controlului.                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Potrivit datelor 

români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Buda asupra 
faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.    7. LEC 
au fost ridicate de la 
ORI prin procesul 
verbal nr. 
2807096/25.02.2015, 
cuprinde toate 
elementele 
prevăzute de lege, 



este semnată de 
persoanele abilitate 
și este păstrată 
corespunzător.                                                                                                                                                                                    
 8. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale   speciale, 
dat fiind faptul că nu 
au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
9. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe și urne de 
vot mobile. 

90 Filiala 
Sud-
Est 

Buzău Comuna 
Valea Salciei 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Glodeanu Siliștea 

Acțiune 
neefectuată în 
anul 2014 

Efectuat 1. Listele electorale 
permanente sunt 
păstrate de 
secretarul comunei  
în condiții 
corespunzătoare și 
sunt semnate pe 
ultima filă de acesta 
şi de către primarul 

Recomandări:                    1.  
Afişarea permanentă a unui 
anunţ la avizierul Primăriei 
prin care alegătorii sa fie 
informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP 
cu respectarea dispoziţiilor 
Legii 677/2001 cât şi 
dispoziţiile art. 26 alin (6) 



comunei. 
2. Lista electorală 
permanentă este 
întocmită pe sate 
componente în 
ordinea alfabetică a 
alegătorilor fără 
mențiune  privind 
adresa de domiciliu (-
un total de640). 
3. 1 ( unu ) alegător 
este înscris în lista 
electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul 
informatic al 
Registrului electoral 
în modulul Rapoarte 
la data prezentei 
sunt înscrişi 15 
alegători cu drept de 
vot radiat, toate ca 
urmare a decesului.  
În perioada 
01.10.2014 – 
31.03.2015 din 
informațiile puse la 
dispoziție din 
Registrul  Stării Civile 
- Acte de deces  s-a 
constatat că au fost 
emise 8 acte de 
deces pentru 
alegători cu drept de 
vot care au avut 
ultimul domiciliul pe 

din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
LEP conform dispoziţiei art. 
70 alin (5) din Legea 
370/2004 republicată cu 
completările şi modificările 
ulterioare. 3.  Asigurarea 
din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi 
asigurarea sediilor 
birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP 
nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare.                                                                                                                                      
Măsuri dispuse:                .                                                                                                                                                                                                        
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 
de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun 



raza Comunei Valea 
Salciei. 7 decese 
înregistrate au fost 
operate în termenul 
legal de 24 ore, iar 
AD 5/12.03.2015 a 
fost radiat în 
16.03.2015.                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Potrivit datelor 
furnizate, se 
organizează acţiuni 
de popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a LEP de 
către alegători numai 
în perioada 
electorală, dar se 
cunosc prevederile 
Legii 677/2001 
actualizată cu 
completările şi 
modificările 
ulterioare. La data 
controlului  nu există 
o notă de informare 
afișată la avizierul 
Primăriei în acest 
sens.                                     
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform 
dispoziţiilor legii 
370/2004, 
republicata cu 
modificările şi 

actualizarea sau radierea.  
2. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Termen de realizare: 
permanent 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
primarului Valea Salciei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.                                                                                                                                   



completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                    
 7. Din informaţiile 
furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost 
întocmite liste 
electorale 
complementare și   
speciale, dat fiind 
faptul că nu au fost 
înregistrate cereri ale 
alegătorilor 
comunitari pentru 
exercitarea dreptului 
de vot la alegerile 
pentru membrii din 
România în 
Parlamentul 
European.  
8. Avându-se în 
vedere estimarea 
necesarului maxim 
de materiale utilizate 
la alegerile locale 
generale, Primăria nu  
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot mobile 

91 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța orașul 
Năvodari 

03.03.15 1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                                          
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 54 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 31 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 



în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                      
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                                                            
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                                      
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                          
7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 
de către cetăţeni a 
înscrierii în listele 
electorale precum şi a 
modului de soluţionare a 
întâmpinărilor privind 
omisiuni, erori sau 
înscrieri greşite în listele 
electorale;                                                                                                                                     
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 

2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                    4. S-a 
atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    



procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                                                     
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                                                      
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                               
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                           
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral. 

92 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP 
Năvodari 

03.03.15 1. Obținerea de informații 
privind modul de 
efectuare a comunicărilor 
necesare actualizării 
Registrului Electoral și 
listelor electorale 
permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                                         
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                                             
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Nu există cărți de 
alegător rămase 
nedistribuite.                                                                                        
2. Comunicarea 
necesară actualizării 
Registrului electoral 
se desfășoară în 
condiții normale. 

1, Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate dar 
și rezolvarea situațiilor 
alegătorilor fără mențiuni 
cu privire la seria și 
numărul actului de 
identitate și/sau a 
domiciliului. 



93 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța orașul Ovidiu 03.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 20 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 316 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral nu se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform 
prevederilor art. 23 
din Legea 35/2008 și 
nu s-a respectat 
termenul de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege, în cazul a 14 
operațiuni de 
radiere din Registrul 
electoral.     

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                   4. S-a 
atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

94 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP 
Ovidiu 

03.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
SPCLEP Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1.  Există un număr 
de 25 de cărți de 
alegător rămase 
nedistribuite.                                                                                        
2. Comunicarea 
necesară actualizării 

1, Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate dar 
și rezolvarea situațiilor 
alegătorilor fără mențiuni 



Registrului electoral 
se desfășoară în 
condiții normale. 

cu privire la seria și 
numărul actului de 
identitate și/sau a 
domiciliului. 

95 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Lumina 

03.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 16 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 428 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral nu se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform 
prevederilor art. 23 
din Legea 35/2008 și 
nu s-a respectat 
termenul de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege, în cazul a 8 
operațiuni de 
radiere din Registrul 
electoral.    

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                  4. S-a 
atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

96 Filiala 
Sud-

Constanța comuna 
Corbu 

03.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 16 
alegători înscriși în 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 



Est data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 423 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral nu se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform 
prevederilor art. 23 
din Legea 35/2008 și 
nu s-a respectat 
termenul de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege, în cazul a 17 
operațiuni de 
radiere din Registrul 
electoral.                                                                                 
4. Nu există acțiuni 
de popularizare a 
posibilității 
consultării listelor 
electorale 
permanente de către 
cetățeni. 

logisticii electorale 
necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                   4. 
Afișarea unui anunț la 
avizierul instituției conform 
căruia cetățenii pot 
consulta listele electorale 
permanente respectând 
prevederile legale.                                                                             
5. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

97 Filiala 
Sud-

Constanța comuna 
Cogealac 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 16 
alegători înscriși în 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 



Est data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 437 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

logisticii electorale 
necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                  4. S-a 
atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

98 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP 
Cogealac 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
SPCLEP Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Nu există cărți de 
alegător rămase 
nedistribuite.                                                                                        
2. Comunicarea 
necesară actualizării 
Registrului electoral 
se desfășoară în 
condiții normale. 

1, Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate dar 
și rezolvarea situațiilor 
alegătorilor fără mențiuni 
cu privire la seria și 
numărul actului de 



identitate și/sau a 
domiciliului. 

99 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Fântânele 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 1 
alegător înscris în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 165 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                                         
3. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

100 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Bărăganu 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 6 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 392 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 



2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                  4. S-a 
atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

101 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța orașul 
Techirghiol 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Reprezentanții 
instituției nu sunt în 
instituție în intervalul 
solicitat.  

  

102 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP 
Techirghiol 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
SPCLEP Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Reprezentanții 
instituției nu sunt în 
instituție în intervalul 
solicitat.  

  

103 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Mereni 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral - 
neplanificat initial 

Efectuat  1. Un număr de 7 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 341 
alegători fără 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 



mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                                         
3. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

104 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Crucea 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 3 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 382 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform 

Recomandări: 1. Asigurarea 
din timp a logisticii 
electorale necesare. 
Măsuri: 1. Actualizarea 
datelor de identificare ale 
cetăţenilor români cu drept 
de vot înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 2. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. 3. S-a atras 
atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor 
ce constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 



prevederilor art. 23 
din Legea 35/2008, 
însă nu a fost 
respectat integral 
termenul de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege, privind 
efectuarea a 3 
operațiuni de 
radiere din Registrul 
electoral. 

şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

105 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Pantelimon 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

106 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Vulturu 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat    

107 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Deleni 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 16 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 1561 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 

Recomandări: 1. Asigurarea 
din timp a logisticii 
electorale necesare. 
Măsuri: 1. Actualizarea 
datelor de identificare ale 
cetăţenilor români cu drept 
de vot înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 2. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. 3. S-a atras 
atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor 
ce constituie contravenţii 



conform 
prevederilor art. 23 
din Legea 35/2008, 
însă nu a fost 
respectat integral 
termenul de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege, privind 
efectuarea a 13 
operațiuni de 
radiere din Registrul 
electoral. 

potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

108 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Peștera 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 1 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 384 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu.2. 
Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  nu au 
fost predate spe 
topire.3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Recomandări: 1. Asigurarea 
din timp a logisticii 
electorale 
necesare.Măsuri: 1. 
Predarea exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
agenților economici 
specializați în vederea 
topirii, conform art. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 2. Actualizarea 
datelor de identificare ale 
cetăţenilor români cu drept 
de vot înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 3. 
Ridicarea listelor electorale 
complementare aferente 
anului 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări. 4. 
Respectarea hotărârilor, 



4. Listele electorale 
complementare 
aferente anului 2015 
nu au fost ridicate. 

deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. 5. S-a atras 
atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor 
ce constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

109 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Limanu 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 16 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 1412 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  nu au 
fost predate spe 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4. Listele electorale 

Recomandări: 1. Asigurarea 
din timp a logisticii 
electorale necesare. 
Măsuri: 1. Predarea 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente agenților 
economici specializați în 
vederea topirii, conform 
art. 70, alin. (5) din Legea 
nr. 370/2004. 2. 
Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 3. 
Ridicarea listelor electorale 
complementare aferente 
anului 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări. 4. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 



complementare 
aferente anului 2015 
nu au fost ridicate. 

Permanente. 5. S-a atras 
atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor 
ce constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

110 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța municipiul 
Mangalia 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 72 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și nici un 
număr alegător fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4. Listele electorale 
complementare 
aferente anului 2015 
nu au fost ridicate. 

Recomandări: 1. Asigurarea 
din timp a logisticii 
electorale necesare. 
Măsuri: 1. Actualizarea 
datelor de identificare ale 
cetăţenilor români cu drept 
de vot înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.                        
2. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anului 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări.               3. 
Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                    4. 
S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

111 Filiala Constanța SPCLEP 12.03.15 Conform obiectivelor Îndrumare și Efectuat 1. Nu există cărti de 1, Depunerea diligențelor 



Sud-
Est 

Mangalia prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
SPCLEP Năvodari 

control electoral alegător rămase 
nedistribuite.                                                                                        
2. Comunicarea 
necesară actualizării 
Registrului electoral 
se desfășoară în 
condiții normale. 

necesare pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate dar 
și rezolvarea situațiilor 
alegătorilor fără mențiuni 
cu privire la seria și 
numărul actului de 
identitate și/sau a 
domiciliului. 

112 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Ostrov 

17.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

113 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Târgușor 

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

114 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Nicolae 
Bălcescu 

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

115 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța oraș 
Murfatlar 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

116 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP 
Murfatlar 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
SPCLEP Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

117 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna Valu 
lui Traian 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

118 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP Valu 
lui Traian 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
SPCLEP Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

119 Filiala Constanța municipiul 19.03.15 Conform obiectivelor Îndrumare și Neefectuat  Activitate pregătire,   



Sud-
Est 

Medgidia prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

control electoral perfectionare si 
testare la fil S-E 

120 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP 
Medgidia 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

121 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Costinești 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 6 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 245 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege, însă s-a 
constatat o singură 
excepție, în cazul 
radierii unui alegător 
în baza unei Hotărâri 
Judecătorești. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare.                                                                  
2. Colaborarea permanentă 
a compartimentelor 
instituției cu persoanele 
care au atribuții de operare 
în Registrul electoral, în 
scopul îndeplinirii 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 



Constanța.                                                     
4. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

122 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Tuzla 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Defecțiune mijloc de 
transport propriu                                

  

123 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța oraș Eforie 24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Defecțiune mijloc de 
transport propriu                                

  

124 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP Eforie 24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
SPCLEP Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Defecțiune mijloc de 
transport propriu                                

  

125 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 23 
August 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 11 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 3368 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 



realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                                                     
4. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

126 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Agigea 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 16 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 857 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire, 
însă exemplarul 
listelor electorale 
permanente pentru 
Parlamentul 
European din anul 
2014, nu a fost topit. 
3. În Registrul 
electoral se 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare.                                                                   
2. Predarea spre topire a 
exemplarului anterior ale 
listelor electorale 
permanente, folosite la 
alegerile pentru 
Parlamentul European din 
anul 2014, agenților 
economici specializați, 
conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea 
370/2004. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 



realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege, însă echipa de 
control a constatat 
un număr de 3 
excepții in cazul 
respectării 
termenului prevăzut 
de lege. 

35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                                                     
4. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

127 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP 
Agigea 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
SPCLEP Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Nu există cărti de 
alegător rămase 
nedistribuite.                                                                                        
2. Comunicarea 
necesară actualizării 
Registrului electoral 
se desfășoară în 
condiții normale. 

1, Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate dar 
și rezolvarea situațiilor 
alegătorilor fără mențiuni 
cu privire la seria și 
numărul actului de 
identitate și/sau a 
domiciliului. 

128 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Pecineaga 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 10 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 846 
alegători fără 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare.                                                                  
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, agenților 



mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spe 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

economici specializați, 
conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea 
370/2004. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                                                     
4. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

129 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Cobadin 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 35 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare.                                                                   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 



număr de 942 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege, echipa de 
control constatând o 
singură excepție, caz 
în care persoanele cu 
atribuții de operare 
în Registrul electoral 
erau 
președinte/locțiitor 
în secția de votare, 
neavând nici 
conexiune la 
internet, ocazie cu 
care reprezentanții 
AEP au fost 
informați. 

identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                                                     
4. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

130 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța comuna 
Ciocârlia 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 5 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare.                                                                   



serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 287 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                                                     
4. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

131 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța oraș 
Murfatlar 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral, 
inițial programat 
pentru 
19.03.2015, 
neefectuat la acea 
dată 

Efectuat 1. Un număr de 6 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
seria şi numărul 
actului de identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare.                                                                    
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 



3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege, însă echipa de 
control a constatat o 
singură excepţie in 
cazul respectării 
termenului prevăzut 
de lege. 

acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                                                     
4. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

132 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP 
Murfatlar  

31.03.15   Îndrumare și 
control electoral, 
inițial programat 
pentru 
19.03.2015, 
neefectuat la acea 
dată 

Efectuat 1. Nu există cărti de 
alegător rămase 
nedistribuite.                                                                                        
2. Comunicarea 
necesară actualizării 
Registrului electoral 
se desfășoară 
deficitar. 

1, Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate dar 
și rezolvarea situațiilor 
alegătorilor fără mențiuni 
cu privire la seria și 
numărul actului de 
identitate și/sau a 
domiciliului. 

133 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța Comuna 
Valul Lui 
Traian 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
orașul Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral, 
inițial programat 
pentru 
19.03.2015, 
neefectuat la acea 

Efectuat 1. Un număr de 9 
alegători fără 
mențiuni cu privire la 
seria şi numărul 
actului de identitate. 
2. Exemplarele 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a 
logisticii electorale 
necesare.                                                                    
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de 



dată anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea 
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege, însă echipa de 
control a constatat o 
singură excepţie in 
cazul respectării 
termenului prevăzut 
de lege. 

identificare ale cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, 
deciziilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                             
3. Ridicarea listelor 
electorale complementare 
aferente anul 2015 de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări al județului 
Constanța.                                                     
4. S-a atras atenţia 
reprezentanţilor Instituţiei 
asupra faptelor ce 
constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale 
şi a sancţiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale.    

134 Filiala 
Sud-
Est 

Constanța SPCLEP Valul 
lui Traian 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
SPCLEP Năvodari 

Îndrumare și 
control electoral, 
iniíal programat in 
data de 
19.03.2015, 
neefectuat la acea 
data.  

Efectuat 1. Nu există cărti de 
alegător rămase 
nedistribuite.                                                                                        
2. Comunicarea 
necesară actualizării 
Registrului electoral 
se desfășoară în 
condiții normale. 

1, Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate dar 
și rezolvarea situațiilor 
alegătorilor fără mențiuni 
cu privire la seria și 
numărul actului de 
identitate și/sau a 
domiciliului. 

135 Filiala 
Sud-

Tulcea Municipiul 
Tulcea 

03.03.15 1. Urmărirea modului de 
respectare a 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 42 
alegători înscriși  în 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 



Est instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                                          
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                      
 4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                                                                                                                                                  
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                                       
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                          
 7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 
de către cetăţeni a 
înscrierii în listele 
electorale precum şi a 
modului de soluţionare a 
întâmpinărilor privind 

Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și 37 
alegători făra 
mențiune completă 
de domiciliu.  
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu  au 
fost predate spe 
topire. 
3. În Registrul 
electoral  se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
4. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
Listelor electorale 
permanente.                                                                        



omisiuni, erori sau 
înscrieri greşite în listele 
electorale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                                                                                                            
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                                                      
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                               
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                                                                             
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral. 

136 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea SPCLEP 
municipiul 
Tulcea 

03.03.15 1. Obținerea de informații 
privind modul de 
efectuare a comunicărilor 
necesare actualizării 
Registrului Electoral și 
listelor electorale 
permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Cărțile de alegător 
nu se mai tipăresc 
din luna aprilie 2012 
2.  La nivelul SPCLEP 
Tulcea  există un 
număr de 33 cărți de 
alegător 
nedistribuite . 
3. Lunar, la 

  



nedistribuite;                                                                                         
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                                             
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

solicitarea primăriei 
se organizează  
acțiuni cu camera 
mobilă. 

137 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Orașul 
Isaccea 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 2 
alegători înscriși  în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate .  
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spe 
topire. 
3. În Registrul 
electoral nu se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

138 Filiala Tulcea Comuna 04.03.15 Conform obiectivelor Îndrumare și Efectuat  1. Un număr de 1  1.  Actualizarea datelor de 



Sud-
Est 

Valea Teilor prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

control electoral alegători înscriși  în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate .  
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

139 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Somova 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 2991 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă  fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu și 4 
alegători fără serie și 
număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 



anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun radierea.  
2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

140 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Niculițel 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 2902 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă  fără 
mențiuni cu privire la 
domiciliu și 7 
alegători fără serie și 
număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 



35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

141 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Văcăreni  

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 1 
alegători înscriși  în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 1346 fără 
mențiune completă 
domiciliu.  
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea  
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege. 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        



142 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Luncavița  

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 2021 
alegători fără 
mențiune completă 
domiciliu înscriși  în 
Lista electorală 
permanentă .  
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

143 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Murighiol 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 2914 
alegători înscriși  în 
Lista electorală 
permanentă fără 
mențiune completă 
de domiciliu.  
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 



permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege 

completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

144 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Mahmudia 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 1 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 5 fără 
mențiuni complete 
cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun radierea.  
2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 



de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

145 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Nalbant 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 2 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun radierea.  
2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        



146 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Izvoarele 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Un număr de 2 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă  fără 
serie și număr act de 
identitate. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun radierea.  
2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

147 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Sarichioi 

17.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

148 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Ciucurova  

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  



149 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Topolog 

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

150 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Valea 
Nucarilor 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

151 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Carcaliu 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va  fi reprogramat    

152 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Greci 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va  fi reprogramat    

153 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Slava 
Cercheză 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Un număr de 1 
alegători înscriși  în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 1670 fără 
mențiune completă 
domiciliu.  
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 



conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea  
termenului de 24 de 
ore, prevăzut de 
lege. 

tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

154 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Jurilovca 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va  fi reprogramat    

155 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Ciucurova  

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral - 
initial programat 
pe 18.03.2015, 
neefectuat la a 
acea data  

Efectuat  1. Un număr de 1484 
alegători fără 
mențiune completă 
domiciliu și un număr 
de 3 alegători fără 
serie și nr. act de 
identitate înscriși  în 
Lista electorală 
permanentă .  
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 



a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

156 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Sarichioi 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral - 
initial programat 
pe 17.03.2015, 
neefectuat la acea 
data  

Efectuat  1. Un număr de 4 
alegători înscriși în 
Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și un 
număr de 2817 fără 
mențiuni complete 
cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun radierea.  
2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

157 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Topolog 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 

Îndrumare și 
control electoral - 
initial programat 

Efectuat  1. Un număr de 2247 
alegători fără 
mențiune completă 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 



Primăria Municipiului 
Tulcea 

pe 18.03.2015, 
neefectuat la a 
acea data  

de domiciliu și un 
număr de 8 alegători 
fără serie și număr 
act identitate  înscriși  
în Lista electorală 
permanentă. 
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege 

înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

158 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Valea 
Nucarilor 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral - 
initial programat 
pentru data de 
19.03.2015, 
neeectuat la acea 
data  

Efectuat  1. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
2. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 



respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun radierea.  
2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

159 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Mihai Bravu 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat      

160 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Carcaliu 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral, 
iniíal programat in 
data de 
24.03.2015, 
neefectuat la acea 
data.  

Efectuat  1. Un număr de 2053 
alegători fără 
mențiune completă 
de domiciliu și un 
număr de 6 alegători 
fără serie și număr 
act identitate  înscriși  
în Lista electorală 
permanentă.                                          
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul 
electoral  nu se 
realizează operațiuni 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   



de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

161 Filiala 
Sud-
Est 

Tulcea Comuna 
Greci 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 la 
Primăria Municipiului 
Tulcea 

Îndrumare și 
control electoral, 
iniíal programat in 
data de 
24.03.2015, 
neefectuat la acea 
data.  

Efectuat  1. Un număr de 251 
alegători fără 
mențiune completă 
de domiciliu și un 
număr de 2 alegători 
fără serie și număr 
act identitate  înscriși  
în Lista electorală 
permanentă.                                          
2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spe 
topire. 
3. În Registrul 
electoral se 
realizează operațiuni 
de actualizare, 
conform prevederilor 
art. 23 din Legea 
35/2008, cu 
respectarea integrală 
a termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
lege. 

 1.  Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.   
 2. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 



3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.                                                                        

162 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Tulnici 

03.03.15 Ø Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP; 
Ø Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală; 
Ø Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare; 
Ø Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora; 
Ø Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral; 
Ø Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate; 
Ø Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 17 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                                     
4. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                            
5. În intervalul 10 
septembrie 2014 - 03 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 16 
alegători cu 
domiciliul în comuna 
Tulnici și 1 alegător 
cu domiciliul în alt 
UAT, toate fiind 
radiate în Registrul 
electoral de către 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 



de către cetăţeni a 
înscrierii în listele 
electorale precum şi a 
modului de soluţionare a 
întâmpinărilor privind 
omisiuni, erori sau 
înscrieri greşite în listele 
electorale; 
Ø Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor; 
Ø Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite; 
Ø Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege; 
Ø Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral; 
Ø Acordarea de îndrumare 
privind operațiunile 
necesare a fi efectuate la 
nivelul primăriei în 
Registrul Electoral. 

persoana desemnată 
prin Dispoziția 
primarului să 
opereze în Registrul 
electoral, în termen 
de 24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului                                                                                          
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                          
                                                                                                      

70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

163 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Bîrsești 

03.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 



permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 4 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                                     
4. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                            
5. În intervalul 8 
octombrie 2014 - 03 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 11 
alegători cu 
domiciliul în comuna 
Bîrsești și 1 alegător 
cu domiciliul în alt 
UAT, toate fiind 
radiate în Registrul 
electoral de către 
persoana desemnată 
prin Dispoziția 
primarului să 
opereze în Registrul 
electoral, în termen 
de 24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului                                                                                          

acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 



6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                          
                                                                                                      

164 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Negrilești 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 2 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                                     
4. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                            
5. În intervalul 10 
septembrie 2014 - 04 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 12 
alegători cu 
domiciliul în comuna 
Negrilești, toate fiind 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 



radiate în Registrul 
electoral de către 
persoana desemnată 
prin Dispoziția 
primarului să 
opereze în Registrul 
electoral, în termen 
de 24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului.                                                                                          
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                          
                                                                                                      

intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

165 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Păulești 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Va fi reprogramat   

166 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Bolotești 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 11 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                                     
4. Lista electorală 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 



complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                            
5. În intervalul 22 
octombrie 2014 - 05 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 26 
alegători cu 
domiciliul în comuna 
Bolotești și 2 
alegători cu 
domiciliul în alt UAT, 
toate fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului.                                                                                          
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                          
                                                                                                      

2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

167 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Nistorești 

05.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat  1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 



2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                                                                                                                                                                
3. În intervalul 07 
octombrie 2014 - 05 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 6 alegători 
cu domiciliul în 
comuna Nistorești și 
1 alegător cu 
domiciliul în alt UAT, 
toate fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului.                                                                                          
4. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                          
                                                                                                      

electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

168 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Țifești 

04.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral - 
neplanificat initial 

Efectuat  1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 



2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 18 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                                     
4. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                            
5. În intervalul 13 
octombrie 2014 - 04 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 36 
alegători cu 
domiciliul în comuna 
Țifești și 1 alegător 
cu domiciliul în alt 
UAT, 1 act fiind 
radiat în Registrul 
electoral de către 
persoana desemnată 
prin Dispoziția 
primarului să 
opereze în Registrul 
electoral,cu 
depășirea  
termenului de 24 ore 

electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 



de la data luării la 
conoștință a 
decesului                                                                                          
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                          
                                                                                                      

169 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Năruja 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 8 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                                     
4. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                            
5. În intervalul 28 
august 2014 - 10 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 10 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 



alegători cu 
domiciliul în comuna 
Năruja, 9 fiind 
radiate în Registrul 
electoral de către 
persoana desemnată 
prin Dispoziția 
primarului să 
opereze în Registrul 
electoral, în termen 
de 24 ore de la data 
luării la conoștință a 
decesului  și 1 act de 
deces radiat cu 
depășirea termenului 
de 24 ore.                                                                                       
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                    
7. Primăria nu 
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe.       

Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

170 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Paltin 

10.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate nu sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 3 
alegători sunt înscriși 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 



în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                                      
4. În intervalul 7 
octombrie 2014 - 10 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 7 alegători, 
dintre care 6 cu 
domiciliul în comuna 
Paltin și 1 alegător cu 
domiciliul în alt UAT, 
6 fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului  și 1 act de 
deces găsit neradiat, 
radiat în momentul 
controlului.                                                                                       
5. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                          
                                                                                                      

realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

171 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Golesti 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate  sunt 
toate operate în 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 



Comuna Tulnici Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 2 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                
4. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                
5. În intervalul 30 
septembrie 2014 - 11 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 24 
alegători, dintre care 
19 cu domiciliul în 
comuna Golești și 5 
alegători cu 
domiciliul în alt UAT, 
23 fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 

înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 



la data luării la 
conoștință a 
decesului  și 1 act de 
deces radiat cu 
depășirea termenului 
de 24 ore, din motive 
obective                                                                                       
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente  au fost 
predate spre topire.                                          
                                                                                                      

172 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Cotești 

11.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                     
3. Un număr de 18 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                                      
4. În intervalul 21  
octombrie 2014 -11 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 16 
alegători, dintre care 
14 cu domiciliul în 
comuna Cotești și 2 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea.2.. Asigurarea din 
timp a tuturor materialelor 
de logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014.3. Respectarea 



alegători cu 
domiciliul în alt UAT, 
15 fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului  și 1 act de 
deces radiat cu 
depășirea termenului 
de 24 ore.                                                                                       
5. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                             
6. Primăria nu 
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe.                                                                                                                                

hotărârilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente.Recomandări: 
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

173 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Orașul 
Odobești  

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 19 
alegători sunt înscriși 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 



în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                
4. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                      
5. În intervalul 01 
septembrie 2014 -12 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 38 
alegători, dintre care 
29 cu domiciliul în 
orașul Odobești și 9 
alegători cu 
domiciliul în alt UAT, 
toate fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului                                                                                  
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                             

realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 



7. Primăria nu 
dispune de numărul 
necesar de cabine de 
vot 
                                                                                                      

174 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea SPCLEP 
Odobești 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1.  La nivelul SPCLEP 
Odobești nu mai  
există  cărți de 
alegător 
nedistribuite .                                                                                                              
2.. Lunar, la 
solicitarea primăriei 
se transmit invitații 
persoanelor cu acte 
de identitate 
expiratepentru a 
intra in legalitate, 
sau se organizează 
acțiuni cu camera 
mobilă                                      
                                                                               

  

175 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Virteșcoiu 

12.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 6 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                
4. Lista electorală 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 



complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                      
5. În intervalul 09 
octombrie 2014 -12 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 28 
alegători, dintre care 
19 cu domiciliul în 
comuna Vîrteșcoiu și 
9 alegători cu 
domiciliul în alt UAT, 
26 fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului  și 2 acte 
de deces radiat cu 
depășirea termenului 
de 24 ore.                                                                                   
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                                
                                                                                                      

2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

176 Filiala Vrancea Comuna 17.03.15 Conform obiectivelor Îndrumare și Neefectuat  Activitate pregătire,   



Sud-
Est 

Vidra prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

control electoral perfectionare si 
testare la fil S-E 

177 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea SPCLEP Vidra 17.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

178 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Vrîncioaia 

17.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

179 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Andreiașu de 
Jos 

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

180 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Reghiu 

18.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

181 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Orașul Panciu 19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

182 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea SPCLEP 
Panciu 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

183 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Movilița 

19.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat  Activitate pregătire, 
perfectionare si 
testare la fil S-E 

  

184 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Dumbraveni 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 



corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 6 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. și 2534 
fără mențiuni privind 
adresa de domiciliu.                                                                                                        
4. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                            
5. În intervalul 25 
septembrie 2014 - 24 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 30 
alegători cu 
domiciliul în comuna 
Dumbrăveni și 9 acte 
de deces pentru 
alegători cu 
domiciliul în alt UAT, 
toate fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 

alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 



conoștință a 
decesului.                                                                                       
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                    
7. Primăria nu 
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe și de cabine 
de vot..       

185 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea SPCLEP 
Dumbraveni 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1.  La nivelul SPCLEP 
Dumbrăvenii nu mai  
există  cărți de 
alegător 
nedistribuite .                                                                                                              
2.. Lunar, la 
solicitarea primăriei 
se transmit invitații 
persoanelor cu acte 
de identitate 
expirate pentru a 
intra in legalitate, 
sau se organizează 
acțiuni cu camera 
mobilă                                                                   
3. Nu s-au constatat 
erori in actele de 
identitate.                               

  

186 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Slobozia 
Bradului 

24.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 



corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 45 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                                                                                                                                              
4. În intervalul 30 
septembrie 2014 - 24 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 17 
alegători cu 
domiciliul în comuna 
Slobozia Bradului, 15 
fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului și 2 radiate 
cu depășirea 
termenului legal de 
24 ore.                                                                                   
5. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                     6.  

alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 
2. Afișarea permanentă a 
unui anunţ privind 
posibilitatea alegătorilor de 
a consulta Listele electorale 
conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008. 



La avizierul Primăriei 
nu există un anunț cu 
privire la 
posibilitatea 
alegătorilor de a 
consulta Listele 
electorale 
permanente                         

187 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Orașul 
Marașești 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 13 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                            
4. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                                                                                                                    
5. În intervalul 04 
septembrie 2014 - 25 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 44 
alegători cu 
domiciliul în orașul 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  



Mărășești și 3 
alegători cu 
domiciliul în alt UAT, 
46 fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului și 1 radiat 
cu depășirea 
termenului legal de 
24 ore.                                                                                   
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                      

1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

188 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea SPCLEP 
Mărășești 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1.  La nivelul SPCLEP 
oraș Mărășeștii nu 
mai  există  cărți de 
alegător 
nedistribuite .                                                                                                              
2.. Lunar, la 
solicitarea primăriei 
se transmit invitații 
persoanelor cu acte 
de identitate 
expirate pentru a 
intra in legalitate, 
sau se organizează 
acțiuni cu camera 
mobilă                                                                                

  



3. Nu s-au constatat 
erori in actele de 
identitate.                                 
                                                                               

189 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Garoafa 

25.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 5 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                                                                                                                                                              
4. În intervalul 04 
septembrie 2014 - 25 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 29 
alegători cu 
domiciliul în comuna 
Garoafa și 3 alegători 
cu domiciuliul în alt 
UAT, 30 fiind radiate 
în Registrul electoral 
de către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 



la data luării la 
conoștință a 
decesului și 3 radiate 
cu depășirea 
termenului legal de 
24 ore.                                                                                   
5. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                      

permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

190 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Municipiul 
Adjud 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate nu sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 21 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate.                                                                           
5. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                                                                                                                             
6. În intervalul 03 
septembrie 2014 - 26 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 



deces pentru un 
număr de 67 
alegători cu 
domiciliul în 
municipiul Adjud și 
22 alegători cu 
domiciuliul în alt 
UAT, 87 fiind radiate 
în Registrul electoral 
de către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral, în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului, 1 act de 
deces radiat cu 
depășirea termenului 
legal de 24 ore și 1 
act de deces găsit 
neradiat, 
operațiunea 
efectuându-se la 
momentul 
controlului, sub 
îndrumarea echipei 
de control                                                                              

3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 

191 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea SPCLEP Adjud 26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1.  La nivelul SPCLEP 
Adjud nu mai  există  
cărți de alegător 
nedistribuite .                                                                                                              
2.. Lunar, la 
solicitarea primăriei 
se transmit invitații 
persoanelor cu acte 
de identitate 

  



expirate pentru a 
intra in legalitate, 
sau se organizează 
acțiuni cu camera 
mobilă                                                                                     
3. Nu s-au constatat 
erori in actele de 
identitate.                                
                                                                               

192 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Pufești 

26.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Neefectuat Reprezentanții 
Primăriei comunei 
Pufești nu erau în 
instituție în intervalul 
solicitat.  

  

193 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Nănești 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 4 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate și toți 
alegătorii (2460) fără 
mențiuni privind 
adresa de domiciliu.                                                                                                                                                                                                                    
4. În intervalul 20 
august 2014 - 31 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 



număr de 38 
alegători cu 
domiciliul în comuna 
Nănești și 2 acte de 
deces pentru 
alegători cu 
domiciliul în alt UAT, 
32 fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului și 8 acte de 
deces radiate cu 
deășirea termenului 
legal de 24 ore.                                                                                       
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                    
7. Primăria nu 
dispune de numărul 
necesar de urne de 
vot fixe.      

hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

194 Filiala 
Sud-
Est 

Vrancea Comuna 
Măicănești 

31.03.15 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Tulnici 

Îndrumare și 
control electoral 

Efectuat 1. Decesele 
înregistrate sunt 
toate operate în 
Registrul electoral.                                                                                                              
2. Lista electorală 
permanentă este 
păstrată în condiții 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
electoral şi radierea 
acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 



corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                      
3. Un număr de 10 
alegători sunt înscriși 
în Lista electorală 
permanentă fără 
serie şi număr act de 
identitate. și 4038 
fără mențiuni privind 
adresa de domiciliu.                                                                                                        
4. Lista electorală 
complementară este 
păstrată în condiții 
corespunzătoare și 
este semnată de 
primar si secretar.                                                                                                            
5. În intervalul 30 
septembrie 2014 - 31 
martie 2015 s-au 
înregistrat acte de 
deces pentru un 
număr de 34 
alegători cu 
domiciliul în comuna 
Măicănești și 5 acte 
de deces pentru 
alegători cu 
domiciliul în alt UAT, 
35 fiind radiate în 
Registrul electoral de 
către persoana 
desemnată prin 
Dispoziția primarului 
să opereze în 
Registrul electoral în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 

alin. (1) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. 
(a2) din Lege. Termen de 
realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
2.. Asigurarea din timp a 
tuturor materialelor de 
logistică electorală 
necesare, organizarea şi 
amenajarea secţiilor de 
votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin 
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor 
şi instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor 
economici specializaţi a 
listelor electorale 
permanente conform art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 



conoștință a 
decesului și 4 acte 
radiate cu depășirea 
termenului legal de 
24 ore, din cauza 
defecțiunii 
internetului, 
problema anunțată 
la BJ Vrancea.                                                                            
6. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire.                                     

 


