Filiala Sud-Est
Nr.
Crt.

Filiala Judet

UAT

Data
controlului

Obiective

1

Filiala Galați
SudEst

comuna
Cudalbi

01.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

2

Filiala Galați
SudEst

comuna
Costache
Negri

01.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

Motivele care au
Control
generat stabilirea Efectuat/Neefectuat
obiectivelor de
control/îndrumare
Actiune de control Efectuat
și îndrumare
electorală

Constatări

Măsuri dispuse

1. Un număr de 11
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

Actiune de control
și îndrumare
electorală

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

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.
3. 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.
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.

Efectuat

3

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Cavadinești

21.04.15

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

Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014

Efectuat

se realizează operațiuni
de actualizare, însa cu
nerespectarea integrală
a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege (2
AD neradiate și 1 AD
radiat cu intarziere)
Control anterior a avut
loc in 09.10.2014, cand
s-a aplicat sancțiune cu
amendă Secretarului
Comunei, contestat de
acesta
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, însa cu
nerespectarea integrală
a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege (5
AD radiat cu intarziere)
4. Control anterior a
avut loc in anul 2009,

3. 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.

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. Modificările intervenite
după predarea Listelor
electorale către BESV se
vor comunica AEP și BESV
în termen de 24 ore.
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 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
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

Permanente.

nivelul primăriei în Registrul
Electoral.
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

4

Galați

Comuna
Pechea

22.04.15

5

Galați

Comuna
Grivița

22.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

6

Galați

comuna
Costache
Negri

23.04.15

7

Galați

Comuna
Cudalbi

23.04.15

8

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Cerțești

22.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014
Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014
Acțiune de
Control și
îndrumare

Neefectuat

Efectuat în 31.03.2015

Neefectuat

Efectuat în 31.03.2015

Neefectuat

Efectuat in 01.04.2015

Acțiune de
Control și
îndrumare

Neefectuat

Efectuat în 01.04.2015

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, însa cu
nerespectarea integrală
a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege (2
AD radiat cu 24 h.
intarziere)
4.

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,

Control anterior a avut
loc in anul 2010,
9

10

Filiala Galați
SudEst

Galați

Comuna
Corod

22.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

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, însa cu
nerespectarea integrală
a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege (1
AD radiat cu intarziere)

SPCLEP
Corod

22.04.15

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

Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014

Efectuat

1. Nu există carți de
alegători nedistribuite.
2. Nu au fost
identificate erori in
actele de identitate. 3.
Trimestrial se trimit
invitații celor fara acte
de identitate si celor cu
acte de identitate
expirate, care nu s-au
prezentat pentru reinnoire.

deciziilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente.
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.

constatate în actele de
identitate eliberate;

11

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Băneasa

23.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

Acțiune de
Control și
îndrumare

Efectuat

12

Filiala Galați
SudEst

Orașul Tg.
Bujor

23.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in

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, însa cu
nerespectarea integrală
a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege (4
AD radiat cu intarziere)
4. Controlul anterior a
avut loc in septembrie
2014, cand s-a aplicat
avertisment primarului.
1. Un număr de 10
alegători înscriși în Lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act

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.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot

anul 2014

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

13

Galați

SPCLEP Tg.
Bujor

23.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 28.04.2014 în
Comuna Corod

Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014

Efectuat

1. Nu există carți de
alegători nedistribuite.
2. Nu au fost
identificate erori in
actele de identitate.
3. Trimestrial se trimit
invitații celor fara acte
de identitate si celor cu
acte de identitate
expirate, care nu s-au
prezentat pentru reinnoire.

14

Galați

Comuna
Corod

28.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014

Neefectuat

Efectuat în 22.04.2015

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.

15

Galați

SPCLEP
Corod

28.04.15

16

Galați

Comuna
Cerțești

28.04.15

17

Galați

Orașul Tg.
Bujor

29.04.15

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;
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014

Neefectuat

Efectuat în 22.04.2015

Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014
Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014

Neefectuat

Efectuat în 22.04.2015

Neefectuat

Efectuat in 23.04.2015

18

Galați

SPCLEP Tg.
Bujor

29.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 28.04.2014 în
Comuna Corod

Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014

Efectuat

1. Nu există carți de
alegători nedistribuite.
2. Nu au fost
identificate erori in
actele de identitate. 3.
Trimestrial se trimit
invitații celor fara acte
de identitate si celor cu
acte de identitate
expirate, care nu s-au
prezentat pentru reinnoire.

19

Galați

Comuna
Băneasa

29.04.15

Efectuat în 23.04.2015

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Cosmești

29.04.15

Control nefectuat
in Februarie,
reprogramat
Martie 2015
Acțiune de
Control și
îndrumare

Neefectuat

20

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

Efectuat

1. Un număr de 17
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.
3. 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.

21

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Barcea

29.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

Acțiune de
Control și
îndrumare

Efectuat

1. Un număr de 14
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 termenului
de 24 de ore, prevăzut
de lege (1 singură
excepție de întârziere
de 24 h)

22

Galați

Comuna
Bălășești

30.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

Neefectuat

Greva in administratia
publoca locala

23

Galați

Comuna
Bălăbănești

30.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2014 în
Comuna Cavadinești

Acțiune de
Control și
îndrumare,
neefectuată in
anul 2014
Actiune de control
și îndrumare
electorală

Neefectuat

Greva in administratia
publoca locala

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.
3. 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.

24

Brăila

Comuna
Traian

01.04.15

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 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

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Efectuat Control
impreuna cu Filiala SudEst

25

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Vădeni

02.04.15

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.
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

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

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: 10
octombrie 2014 – 02
aprilie 2015, s-au
înregistrat un număr de
32 acte de deces din
care 20 de acte de
deces au fost emise
pentru alegători care au
avut ultimul domiciliu în
alt UAT. Menționăm că
8 acte de deces au fost
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 de
popularizare a
posibilităţii de
consultare a LEP de
către alegători și există
asigurate condiţiile

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.

26

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Cireșu

21.04.15

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

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

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

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul

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 singur alegător
este înscris în lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate.
4. În intervalul: 21
octombrie 2014 – 20
aprilie 2015, s-au
înregistrat un număr de
19 acte de deces
pentru alegători cu
ultimul domiciliu în
comuna Cireșu, acestea
fiind radiate în Registrul
electoral de către,
persoana desemnată
prin Dispoziția
primarului să efectueze
operațiuni, cu
respectarea termenului
legal de 24 ore de la
data luării la conoștință
a decesului. Pentr 3
alegători ( Act de deces
nr.42, Act de deces
nr.44, Act de deces
nr.45)decedați în
perioada 24.12.2014 28.12.2014 radierea s-a

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.

efectuat în data de
31.12.2014 întrucât
instituția nu a fost
alimentată cu curent
electric datorită
condițiilor meteo
conform adresei ISU
Brăila
nr.1742554/26.12.2014.
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.
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.4180/17.09.2014.
7. Din informaţiile
furnizate, la nivelul
comunei nu au fost
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Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Ulmu

22.04.15

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

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

întocmite liste
electorale
complementare și
speciale,întrucât nu au
fost înregistrate cereri
ale alegătorilor
comunitari pentru
exercitarea dreptului de
vot
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 3 ( trei
) alegători sunt înscrişi
în lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 22
octombrie 2014 – 21
aprilie 2015, s-au
înregistrat un număr de
38 acte de deces, fiind
radiate în Registrul
electoral de către,
persoana desemnată
prin Dispoziția

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.

primarului să efectueze
operațiuni, 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
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. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
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
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Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Galbenu

23.04.15

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

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

întocmite liste
electorale
complementare și
speciale,întrucât nu au
fost înregistrate cereri
ale alegătorilor
comunitari pentru
exercitarea dreptului de
vot
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 ( doi )
alegători sunt înscrişi în
lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 23
octombrie 2014 – 22
aprilie 2015, s-au
înregistrat un număr de
11 acte de deces, fiind
radiate în Registrul
electoral de către,
persoana desemnată
prin Dispoziția

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:

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
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. 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
pastrată în condiții

permanent
3.Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală
necesare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
recomandărilor AEP.
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Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Victoria

29.04.2015 Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2014 în
Comuna Gemenele

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

corespunzătoare de
secretarul instituției,
intr-un registru cu file
detașabile, semnată de
primar și secretar. 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.
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 singur alegător
este înscris în lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate.

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.

4. În intervalul: 28
octombrie 2014 – 27
aprilie 2015, s-au
înregistrat un număr de
16 acte de deces
pentru alegători cu
ultimul domiciliu în
comună și un singur act
de deces pentru un
alegător cu domiciliul în
alt UAT, 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
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

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.
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Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Vișani

28.04.2015 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

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

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
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 singur alegător

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

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
procurării logisticii necesare
pentru desfăşurarea
alegerilor;
9. Verificarea modului de
efectuare a actualizării
datelor înscrise în Registrul
Electoral pe baza
comunicărilor primite;

este înscris în lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate.
4. În intervalul: 28
octombrie 2014 – 27
aprilie 2015, s-au
înregistrat un număr de
16 acte de deces
pentru alegători cu
ultimul domiciliu în
comună și un singur act
de deces pentru un
alegător cu domiciliul în
alt UAT, 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
către alegători și există
asigurate condiţiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001 actualizată cu
completările şi

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.

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.
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Brăila

Comuna
Mărașu

29.04.15
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Brăila

Comuna
Frecăței

30.04.15
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Pardoși

01.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2014 în
Comuna Gemenele
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2014 în
Comuna Gemenele
1. Urmărirea modului de
respectare a instrucţiunilor
şi hotărârilor AEP;

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Reprogramare
Efectuat
control neefectuat
în luna martie

modificările ulterioare.
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
Reprogramat pentru
luna Mai
Greva in administratia
publoca locala
1. Lista electorală
permanentă este
păstrată în condiții

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a
unui anunţ la avizierul

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
omisiuni, erori sau înscrieri
greşite în listele electorale;
8. Verificarea modului de

2015

corespunzătoare și este
semnată pe ultima filă
de către primarul
comunei, fără secretar
intrucât acesta s-a
transferat la alta
unitate administrativ
teritorială, iar în
prezent primăria
funcționează fără
secretar.
2. Lista electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente în ordinea
alfabetică a alegătorilor
fără menţiunea adresei
de domiciliu întrucât nu
există nomenclator
stradat.
3. Nu există alegători
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
19 alegători cu drept de
vot radiat, toate ca
urmare a decesului. În
perioada 01.10.2014 –
01.04.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de

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.
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:

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.

deces s-a constatat că
au fost emise 5 acte de
deces pentru alegători
cu drept de vot: 4
cetățeni au avut ultimul
domiciliul pe raza
Comunei Pardoși și 1
cetățean a avut ultimul
domiciliul pe raza altei
unități administrativ
teritoriale. 4 decese
înregistrate au fost
operate în termenul
legal de 24 ore, 1 act de
deces a fost operat cu
depășirea termenului
legal de 24 ore.
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

permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Pardoși asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Podgoria

01.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

Reprogramare
Efectuat
control neefectuat
în luna martie
2015

dispoziţiilor legii
370/2004, republicata
cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Nu estă LEC la nivelul
UAT.
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.
9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului
maxim de materiale
utilizate la alegerile
locale generale,
Primăria dispune de
numărul necesar de
urne de vot fixe și urne
de vot mobile.
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,

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.

în cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un număr de
2606 dintr-un total de
2611), apoi în ordinea
numerelor de imobil.
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
72 de persoane cu
drept de vot radiat,
toate ca urmare a
decesului. În perioada
01.10.2014 –
01.04.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 26 acte
de deces pentru
alegători cu drept de
vot: 22 cetățeni au avut
ultimul domiciliul pe
raza Comunei Podgoria
și 4 cetățeni au avut
ultimul domiciliul pe
raza altei unități
administrativ
teritoriale. 11 decese

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

înregistrate au fost
operate în termenul
legal de 24 ore, 15 acte
de deces au fost
operate cu depășirea
termenului legal de 24
ore, 1 act de deces emis
apare radiat în SIRE dar
nu de UAT controlat( nu
s-a putut afla cine a
făcut radiere întrucât
alegătorul figura pe LEP
altei UAT).
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

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

Comuna
Bisoca

02.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

Acțiune
neefectuată în
anul 2014

Neefectuat
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Brăești

21.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

Acțiune
neefectuată în
anul 2014

Efectuat

cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Nu există LEC la
nivelul Primărie
Podgoria.
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.
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.
Controlul va fi
reprogramat deoarece
drumul către unitatea
administrativ teritorială
este greu accesibil din
cauza alunecarilor de
teren datorate
condițiilor
meteorologice din
ultima săptămână.
1. Listele electorale
permanente sunt
păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare și sunt

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a
unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care
alegătorii sa fie informaţi

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
1819 dintr-un total de
1903), iar apoi în
ordinea numerelor de
imobil.
3. 6 ( șase ) 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
48 alegători cu drept de
vot radiat, toate ca
urmare a decesului. În
perioada 01.11.2014 –
21.04.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 14 acte
de deces pentru
alegători cu drept de

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
înscrise în Registrul
electoral şi radierea
acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) şi (2) din Legea nr.

vot care au avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei Brăești. 8
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.
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

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 Brăești asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Bozioru

21.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

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 și urne
de vot mobile.
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

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

pivind adresa de
domiciliu (un număr de
269 dintr-un total de
909), iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Nu există alegători
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
40 alegători cu drept de
vot radiat: o persoană
radiată ca urmare a
condamnării prin
hotărâre
judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 39 de
persoane radiate ca
urmare a decesului. În
perioada 01.11.2014 –
21.04.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 10 acte
de deces pentru
alegători cu drept de
vot: 8 cetățeni au avut
ultimul domiciliu pe
raza Comunei Bozioru și

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.
Semnarea LEC de către
primarul unității
administrativ teritoriale
conform disp. art. 22^1
alin. (3) din legea nr.
67/2004, republicată, cu
modificările și
completările ulterioare.
Termen de realizare: 22
aprilie 2015.
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:

2 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 au fost ridicate
de la ORI prin procesul
verbal nr.
2807094/25.02.2015,

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

cuprinde toate
elementele prevăzute
de lege, este păstrată
corespunzător, dar nu
este semnată de
primarul Comunei
Bozioru.
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. Ultima acțiune de
îndrumare și control
electoral a avut loc în
data de 18.09.2014, iar
recomandările și
măsurile stabilite prin
procesul verbal de
control nr.
2014/18.09.2014 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
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Buzău

39

Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Brădeanu

22.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

Acțiune
neefectuată în
anul 2014

Neefectuat

Comuna
Padina

22.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

Acțiune
neefectuată în
anul 2014

Efectuat

urne de vot fixe și urne
de vot mobile.
Reprogramat pentru
data de 27.04.2015 controlul nu a putut fi
efectuat deoarece
angajatii Primăriei
Brădeanu nu au putut
pune la dispoziția
echipei de control
documentele solicitate.
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 artere, în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul
celor fără menţiuni
complete pivind adresa
de domiciliu (un număr
de 1275 dintr-un total
de 3419), iar apoi în
ordinea numerelor de
imobil.
3. 9 ( nouă ) alegători
sunt înscriși în lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate.
4. În Sistemul
informatic al Registrului

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

electoral în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi
120 alegători cu drept
de vot radiat: 5
persoane radiate ca
urmare a condamnării
prin hotărâre
judecătorescă definitivă
cu pedeapsa interzicerii
drepturilor electorale și
115 radiate ca urmare a
decesului. În perioada
01.11.2014 –
22.04.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 48 acte
de deces pentru
alegători cu drept de
vot care au avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei Padina. 37
decese înregistrate au
fost operate în
termenul legal de 24
ore, 9 acte de deces au
fost operate cu
depășirea termenului
legal de 24 ore, 2 acte
de deces figurau
neradiate și au fost
radiate din SIRE la data
controlului în prezența
reprezentantului AEP.
5. Potrivit datelor

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

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 au fost ridicate
de la ORI prin procesul
verbal nr.
2807558/26.02.2015,
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

40

Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Ziduri

23.04.2015 Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2015 în
Comuna Brăești

Acțiune
neefectuată în
anul 2014

Efectuat

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 și urne de
vot fixe.
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
3688 dintr-un total de
3696), iar apoi în
ordinea numerelor 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.
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

imobil.
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
101 alegători cu drept
de vot radiat, 2
persoane radiate ca
urmare a condamnării
prin hotărâre
judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 99 de
persoane radiate ca
urmare a decesului. În
perioada 01.11.2014 –
23.04.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 37 acte
de deces pentru
alegători cu drept de
vot: 35 cetățeni au avut
ultimul domiciliu pe
raza Comunei Ziduri și 2
cetățeni au avut ultimul
domiciliul pe raza altei
unități administrativ
teritoriale. 36 decese

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

înregistrate au fost
operate în termenul
legal de 24 ore, 1 act de
deces a fost operat cu
depășirea termenului
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. Din informaţiile
furnizate, la nivelul
comunei nu au fost
întocmite liste
electorale
complementare și
speciale, dat fiind faptul
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Râmnicelu

23.04.2015 Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 21.04.2015 în
Comuna Brăești

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

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.
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
1827 dintr-un total de
3356), iar apoi în
ordinea numerelor de
imobil.
3. 4 ( patru ) alegători

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 trebuie
să le îndeplinească
localurile secţiilor de
votare.

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
76 alegători cu drept de
vot radiat, 3 persoane
radiate ca urmare a
condamnării prin
hotărâre
judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 73
persoane radiate ca
urmare a decesului. În
perioada 01.11.2014 –
23.04.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 31 acte
de deces pentru
alegători cu drept de
vot: 28 cetățeni au avut
ultimul domiciliu pe
raza Comunei
Râmnicelu și 3 cetățeni
au avut ultimul
domiciliu pe raza altei
unități administrativ
teritoriale. 29 decese
înregistrate au fost

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

operate în termenul
legal de 24 ore, 1 act de
deces a fost operat cu
depășirea termenului
legal de 24 ore, 1 act de
deces a fost radiat în
prezența
reprezentantului AEP la
data controlului
întrucât figura ca fiind
neradiat din SIRE.
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 au fost ridicate
de la ORI prin procesul

verbal nr.
2807567/26.02.2015,
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.
10. Ultima acțiune de
îndrumare și control
electoral a fost
efectuată de
reprezentanții AEP în
data de 23.10.2014, iar
recomandările și
măsurile stabilite prin
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Pîrscov

28.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

procesul verbal de
control nr.
42/23.10.2014 și
înregistrat la nivelul
Biroului Județean Brăila
cu nr. 333/23.10.2014
au fost puse în aplicare
parțial.
1. Listele electorale
permanente sunt
păstrate la SPCLEP în
condiții
corespunzătoare și sunt
semnate pe ultima filă
de secretarul şi de
primarul comunei.
2. Lista electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componenete, în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul
celor fără menţiuni
complete pivind adresa
de domiciliu (un număr
de 1093 dintr-un total
de 4732), 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

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

prezentei sunt înscrişi
97 alegători cu drept de
vot radiat: 4 persoane
radiate ca urmare a
condamnării prin
hotărâre judecătorescă
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 93 radiate
ca urmare a decesului.
În perioada 01.11.2014
– 28.04.2015 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
domiciliu: 2 pe raza
altei unități
administrativ teritoriale
și 27 pe raza Comunei
Pîrscov. 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 ( numai
în perioada electorală ),
se cunosc prevederile
Legii 677/2001
actualizată cu

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

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.
2807562/26.02.2015,
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.
9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului
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Buzău

44

Filiala Buzău

S.P.C.L.E.P
Pîrscov

28.04.15

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

Comuna

28.04.15

Conform obiectivelor

Îndrumare și

Efectuat

maxim de materiale
utilizate la alegerile
locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de
urne de vot fixe.
1.SPCLEP Pîrscov este
înființat din 17.06.2013,
iar la nivelul Serviciului
nu exisyă cărți de
alegător rămase
nedistribuite.
2. Dată fii nd
implementarea SIRE, nu
se mai fac comunicări
cu actul de identitate și
mențiunea de deces
către Primăria locului
de domiciliu al
cetășeanului decedat.
3. Pentru punerea în
legalitate a persoanelor
fără acte de identitate
sau cu acte de
identitate expirate, se
organizează acțiuni cu
camera mobilă, doar la
solicitarea primăriilor
din localitățile arondate
sau prin intermediul
postorilor locale de
poliție se transmit
invitații la domiciliul
persoanelor cu acte de
identitate expirate (
trimestrial ) în vederea
preschimbării acestora.
1. Listele electorale

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.

Recomandări:

SudEst

Unguriu

prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

control electoral

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, pe artere,
în ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul
celor fără menţiuni
complete pivind adresa
de domiciliu (un număr
de 620 dintr-un total de
1923), apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un ( 1 ) 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
50 alegători cu drept de
vot radiat: o (1)
persoană radiată ca
urmare a condamnării
prin hotărâre
judecătorescă definitivă
cu pedeapsa interzicerii
drepturilor electorale și
49 radiate ca urmare a

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

decesului. În perioada
01.11.2014 –
28.04.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 22 acte
de deces pentru
alegători cu drept de
vot: 5 care au avut
ultimul domiciliu pe
raza altei unități
administrativ teritoriale
iar 17 acte de deces
emise pentru alegători
care au avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei Unguriu.
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.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Cilibia

29.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

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. Nu au fost întocmite
liste electorale
complementare și liste
electorale speciale
întrucât nu există
cetățeni ai ai statelor
membre U.E, altele
decât România, cu
domiciliul sau reședința
în comuna Unguriu.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului
maxim de materiale
utilizate la alegerile
locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de
cabine de vot.
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. 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

componente, în ordinea
alfabetică a alegătorilor,
în cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un număr de
1514 dintr-un total de
1519), 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 sunt
înscrişi 30 alegători cu
drept de vot radiat: 2
persoane radiate ca
urmare a condamnării
prin hotărâre
judecătorescă definitivă
cu pedeapsa interzicerii
drepturilor electorale și
28 radiate ca urmare a
decesului. În perioada
01.11.2014 –
29.04.2015 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 domiciliu

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: permanentS-a
atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Cilibia asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit

pe raza Comunei Cilibia.
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. Nu au fost întocmite
liste electorale
complementare și liste
electorale speciale
întrucât nu există
cetățeni ai ai statelor
membre U.E, altele
decât România, cu
domiciliul sau reședința

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

Comuna
C.A Rosetti

29.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

în comuna Cilibia.
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.
1. Listele electorale
permanente sunt
păstrate în condiții
corespunzătoare și sunt
semnate pe ultima filă
de secretarul şi de
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
3089 dintr-un total de
3153), apoi în ordinea
numerelor de imobil.
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

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. 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

90 alegători cu drept de
vot radiat: O (1)
persoană radiată ca
urmare a condamnării
prin hotărâre
judecătorescă definitivă
cu pedeapsa interzicerii
drepturilor electorale și
89 radiate ca urmare a
decesului. În perioada
01.11.2014 –
29.04.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 33 acte
de deces pentru
alegători cu drept de
vot care: 32 au avut
ultimul domiciliu pe
raza Comunei C.A
Rosetti, iar 1 a avut
domiciliu pe raza altei
unităși administrativ
teritoriale. 29 decese
înregistrate au fost
operate în termenul
legal de 24 ore, 4 acte
de deces au fost
operate cu depășirea
termenului legal de 24
ore.
5. Potrivit datelor
furnizate se organizează
acţiuni de popularizare
a posibilităţii de
consultare a LEP de

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 C.A Rosetti
asupra faptelor ce
constituie contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.
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Buzău

Comuna

30.04.15

Conform obiectivelor

Îndrumare și

Neefectuat

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. Nu au fost întocmite
liste electorale
complementare și liste
electorale speciale
întrucât nu există
cetățeni ai ai statelor
membre U.E, altele
decât România, cu
domiciliul sau reședința
în comuna C.A Rosetti.
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.
Greva in administratia

Săhăteni
48

Buzău

S.P.C.L.E.P
Săhăteni

30.04.15
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Buzău

Comuna
Stîlpu

30.04.15
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Brădeanu

27.04.15

prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 28.04.2015 la
S.P.C.L.E.P Pîrscov
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Pardoși

control electoral

publoca locala

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Greva in administratia
publoca locala

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Greva in administratia
publoca locala

Acțiune
neefectuată în
anul 2014 - initial
programat pe
22.04.2015

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt
păstrate în condiții
corespunzătoare și sunt
semnate pe ultima filă
doar de către primarul
comunei întrucât la
momentul tipăririi
secretarul comunei
Nicolaie Costel nu a
semnat-o, iar ulterior
acesta nu a mai ocupat
funcția de secretar (la
momentul controlului la
nivelul primăriei urma
ca funcția de secretar să
fie ocupată de altă
persoană nou angajată).
2. Lista electorală
permanentă este
întocmită în ordinea
satelor componente, pe
artere, în ordinea
alfabetică a alegătorilor,
în cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa 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

domiciliu (un număr de
1659 dintr-un total de
2038), 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
84 alegători cu drept de
vot radiat: 1 persoană
radiată ca urmare a
condamnării prin
hotărâre judecătorescă
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 83 radiate
ca urmare a decesului.
În perioada 01.11.2014
– 27.04.2015 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: 19 acte de deces
pentru alegători care au
avut ultimul domiciliu
pe raza Comunei
Brădeanu și 2 acte de

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 Brădeanu
asupra faptelor ce
constituie contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor

deces pentru alegători
care au avut ultimul
domiciliu pe raza altei
unități administrativteritoriale. 17 decese
înregistrate nu au fost
operate în termenul
legal de 24 ore, 1 act de
deces emis de primăria
Brădeanu nu apare
radiat de aceeși
instituție (însă
alegătorul aferent
acestui act nu mai
figurează în listele
electorale) 3 acte de
deces figurau neradiate
și au fost radiate din
SIRE la data controlului
în prezența
reprezentantului AEP.
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

legale.
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Filiala Constanța orașul
SudTechirghiol
Est

01.04.15

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

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

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 există cetățeni ai
statelor membre ale
UE, altele decât
România, cu domiciliul
sau reședința în
comuna Brădeanu,
județul Buzău.
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.
1. Un număr de 12
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente

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

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
anterioare şi stadiul
procurării logisticii necesare

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 5
excepţii in cazul
respectării termenului
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. 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.
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Constanța SPCLEP
Techirghiol

Filiala Constanța Comuna
SudCumpăna
Est

01.04.15

01.04.15

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.
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;
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în orașul

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.

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. Un număr de 29
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a
logisticii electorale

Techirghiol
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Constanța SPCLEP
Cumpăna

Filiala Constanța oraș Eforie
Sud-

numărul actului de
identitate şi un număr
de 688 alegători înscrişi
fără menţiuni 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.

01.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 la
SPCLEP Techirghiol

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

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

01.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. Un număr de 9
alegători fără mențiuni

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.
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.
Recomandări:
1. Asigurarea din timp a

Est

data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

cu privire la seria şi
numărul actului 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 termenului
de 24 de ore, prevăzut
de lege, însă echipa de
control a constatat o
singură excepţie in
cazul respectării
termenului 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.
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Constanța SPCLEP
Eforie

Filiala Constanța Comuna
SudTopraisar
Est

01.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 la
SPCLEP Techirghiol

Îndrumare și
control electoral

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.

02.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 18
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate şi un număr
de 1292 alegători
înscrişi fără menţiuni 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 echipa de
control a constatat 6
excepţii cu privire la
respectarea termenului
de 24 de ore, prevăzut
de lege.

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a
logisticii electorale
necesare.
2. Adăugarea unei
persoane pe dispoziţia
privind persoanele cu
atribuţii de operare în
Registrul electoral în
scopul respectării
termenului de 24 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.
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Filiala Constanța Comuna
SudAmzacea
Est

02.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 9
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate şi un număr
de 369 alegători înscrişi
fără menţiuni 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.

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

21.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 6
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate şi un număr
de 985 alegători înscrişi
fără menţiuni 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.

60

Filiala Constanța oraș
SudCernavodă
Est

21.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 45
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate.

potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.
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.
Recomandări:
1. Asigurarea din timp a
logisticii electorale
necesare.
Măsuri:

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,
însă echipa de control a
constatat o singură
excepţie in cazul
respectării termenului
prevăzut de lege.
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62

Constanța SPCLEP
Cernavodă

Filiala Constanța Comuna
SudMihai
Est
Viteazu

21.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 la
SPCLEP Techirghiol

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. La nivelul SPCLEP
Cernavodă există un
număr de 25 cărţi de
alegător rămase
nedistribuite.
2. Comunicarea
necesară actualizării
Registrului electoral se
desfășoară în condiții
normale.

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.
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.

22.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 22
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de

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

identitate şi un număr
de324 alegători înscrişi
fără menţiuni 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.

63

Filiala Constanța Comuna
SudSăcele
Est

22.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 7
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate şi un număr
de 294 alegători înscrişi
fără menţiuni cu privire
la domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
au fost predate spe
topire.
3. În Registrul electoral

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.
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

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.

64

Filiala Constanța Comuna
SudIstria
Est

22.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 2
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate şi un număr
de 251 alegători înscrişi
fără menţiuni 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

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.
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

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

65

Filiala Constanța Comuna
SudCiobanu
Est

23.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 438
alegători înscrişi fără
menţiuni 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.

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.
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

66

Filiala Constanța oraș
SudNegruEst
Vodă

28.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 25
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate şi un număr
de 548 alegători înscrişi
fără menţiuni 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 echipa de
control a constatat 3
excepţii in cazul
respectării termenului
prevăzut de lege.

constituie contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.
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.
67

Constanța SPCLEP
NegruVodă

28.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 la
SPCLEP Techirghiol

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. La nivelul SPCLEP
Negru Vodă nu mai
există cărţi de alegător
rămase nedistribuite.
2. Comunicarea
necesară actualizării
Registrului electoral se
desfășoară în condiții
normale.

68

Constanța Comuna
Cerchezu

28.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

Nu au putut fi puse la
dispoziție documentele
necesare efectuarii
controlului
1. Un număr de 3
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate şi un număr
de 753 alegători înscrişi
fără menţiuni 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.

69

Filiala Constanța Comuna
SudAlbești
Est

28.04.15

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.

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

70

Filiala Constanța Comuna
SudMirceaEst
Vodă

29.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 220
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.

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.
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

71

Filiala Constanța Comuna
SudSaligny
Est

29.04.15

Conform obiectivelor
Îndrumare și
prevăzute la controlul din
control electoral
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol

Efectuat

1. Un număr de 12
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate şi un număr
de 375 alegători înscrişi
fără menţiuni 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.

aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.
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.

72

Constanța Comuna
Tortoman

30.04.15

73

Constanța Comuna
Cuza-Vodă

30.04.15

74

Constanța Municipiul
Medgidia

30.04.15

75

Constanța SPCLEP
Medgidia

30.04.15

76

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Frecăței

01.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.03.2015 în orașul
Techirghiol
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

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Greva in administratia
publoca locala

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Greva in administratia
publoca locala

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Greva in administratia
publoca locala

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Greva in administratia
publoca locala

Îndrumare și
control electoral

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 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

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
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;

recomandărilor AEP prin
hotărârile nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.3. Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.

77

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Mihai
Bravu

02.04.15

78

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Peceneaga

06.04.15

12. Acordarea de îndrumare
privind operațiunile
necesare a fi efectuate la
nivelul primăriei în Registrul
Electoral.
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 la
Primăria Comunei Frecăței

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 la

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. Un număr 4 alegători
fără serie și număr act
identitate înscriși în
Lista electorală
permanentă și un
număr de 1257
alegători fără mențiune
completă de 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

Îndrumare și
control electoral initial programat

Efectuat

1. Un număr de 2
alegători înscriși în
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.
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.
1. Actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot

79

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Jurilovca

21.04.15

Primăria Comunei Frecăței

pe 28.04.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 la
Primăria Comunei Frecăței

Îndrumare și
control electoral

permanentă fără serie
şi număr act de
identitate și un număr
de 881 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.

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

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.
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.

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.

80

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Dorobanțu

22.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 la
Primăria Comunei Frecăței

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. Un număr de 2
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate și un număr
de 1197 fără mențiune
completă 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 termenului

(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.
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

de 24 de ore, prevăzut
de lege.

81

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Stejaru

23.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 la
Primăria Comunei Frecăței

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. Un număr de 0
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate și un număr
de 913 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.

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.
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

82

Tulcea

83

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Peceneaga

28.04.15

Comuna
Turcoaia

29.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 la
Primăria Comunei Frecăței
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 la
Primăria Comunei Frecăței

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

efectuat in data de
06.04.2015

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. Un număr de 4
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate și un număr
de 1692 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.

şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente.

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.

84

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
30.04.15
I.C.Brătianu

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 la
Primăria Comunei Frecăței

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. Un număr de 2
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate și un număr
de 878 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.

85

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Grindu

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 la
Primăria Comunei Frecăței

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. Un număr de 0
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate și un număr
de 711 fără mențiune
completă domiciliu.

30.04.15

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.
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.

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.
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Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Vidra

01.04.15

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

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. și 5976 fără
mențiuni privind adresa

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.
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

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 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

de domiciliu.
4. Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar.
5. În intervalul 09
septembrie 2014 - 01
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 56 alegători români
cu domiciliul în comuna
Vidra și 8 acte de deces
pentru alegători români
cu domiciliul în alt UAT,
60 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 4 acte
radiate cu depășirea
termenului legal de 24
ore
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.

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.
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Vrancea

88

Filiala Vrancea
SudEst

SPCLEP
Vidra

01.04.15

Comuna
Vrîncioaia

01.04.15

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.
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;
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

1. La nivelul SPCLEP
Vidra 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.

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. 1 alegător este înscris
în 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.

permanentă fără serie
şi număr act de
identitate. și 2342 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 18
septembrie 2014 - 01
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 25 alegători cu
domiciliul în comuna
Vrîncioaia și 1 act de
deces pentru 1 alegător
cu domiciliul în alt UAT,
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 13 acte
radiate cu depășirea
termenului legal de 24
ore, 2 acte neradiate la
momentul controlului, 1
act transcris neregăsit
în R.E. și 1 act radiat de
DEPABD

(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.
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Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Andreiașu
de Jos

02.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.
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. 6 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate și 1517
fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
4. În intervalul 06
octombrie 2014 - 02
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 15 alegători cu
domiciliul în comuna
Andreiașu de Jos și 1 act
de deces pentru 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

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

90

Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Reghiu

02.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

termen de 24 ore de la
data luării la conoștință
a decesului.
5. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.
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. 6 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate și 1904
fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
4. În intervalul 06
octombrie 2014 - 02
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 20 alegători cu
domiciliul în comuna
Reghiu, toate fiind
radiate în Registrul
electoral de către
persoana desemnată
prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral în

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

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.
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Filiala Vrancea
SudEst

Oraș
Panciu

21.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

termen de 24 ore de la
data luării la conoștință
a decesului.
5. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.
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 33
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 02
septembrie 2014 - 21
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 65 alegători, dintre
care 55 alegători cu
domiciliul în orașul
Panciu și 10 acte de

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

92

Vrancea

SPCLEP
Panciu

21.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

deces pentru alegători
cu domiciliul în alt UAT,
61 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 4 acte
radiate cu depășirea
termenului legal de 24
ore
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.
1. La nivelul SPCLEP
Panciu nu mai există
cărți de alegător
nedistribuite .
2.. Trimestrial, 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.

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

93

Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Movilița

21.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

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. și 3214 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 03
septembrie 2014 - 21
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 31 alegători cu
domiciliul în comuna
Movilița, 29 fiind
radiate în Registrul
electoral de către
persoana desemnată
prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral în
termen de 24 ore de la

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

Comuna
Corbița

22.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

data luării la conoștință
a decesului și 2 acte
radiate cu depășirea
termenului legal de 24
ore
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.
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. și 1477 fără
mențiuni privind adresa
de domiciliu.
4. În intervalul 13
octombrie 2014 - 22
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 20 alegători cu
domiciliul în comuna
Corbița, 19 fiind radiate
în Registrul electoral de
către persoana
desemnată prin

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
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Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Ploscuțeni

22.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral în termen de
24 ore de la data luării
la conoștință a
decesului și 1 act radiat
cu depășirea
termenului legal de 24
ore
5. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.
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. și 2458 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 29

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.

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
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Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Homocea

23.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

septembrie 2014 - 22
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 18 alegători, dintre
care 17 alegători cu
domiciliul în comuna
Ploscuțeni și 1 alegător
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 3 acte
radiate cu depășirea
termenului legal de 24
ore
6.
Primăria nu dispune de
numărul necesar de
urne de vot fixe
7. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
au fost predate spre
topire.
1. Decesele înregistrate
sunt toate operate în
Registrul electoral.
2. Lista electorală
permanentă este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si

hotărârile nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
3. Respectarea hotărârilor
şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente.

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.

secretar.
3. Un număr de 31
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate. și 5645 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 20
octombrie 2014 - 23
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 32 alegători, dintre
care 30 alegători cu
domiciliul în comuna
Homocea și 2 alegători
cu domiciliul în alt UAT,
31 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 radiat
cu depășirea
termenului legal de 24
ore

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.
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Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Fitionești

23.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

6. Primăria nu dispune
de numărul necesar de
urne de vot fixe
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. și 2281 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 01
octombrie 2014 - 23
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 15 alegători, dintre
care 12 alegători cu
domiciliul în comuna
Fitionești și 3 alegători
cu domiciliul în alt UAT,
toate fiind radiate în
Registrul electoral 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
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Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Boghești

28.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

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. Primăria nu dispune
de numărul necesar de
urne de vot fixe
7. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
au fost predate spre
topire.
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 2
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate și 1297 fără
mențiuni privind adresa
de domiciliu.
4. În intervalul 22
septembrie 2014 - 28
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr

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

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
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Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Tănăsoaia

28.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

de 14 alegători, dintre
care 13 alegători cu
domiciliul în comuna
Boghești și 1 alegător cu
domiciliul în alt UAT,2
acte de deces nefiind
radiate la momentul
controlului, 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 3 acte
radiate cu depășirea
termenului legal de 24
ore
5. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.
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

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.

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

100 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Păulești

29.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în

Îndrumare și
control electoral

Efectuat

şi număr act de
identitate și 1748 fără
mențiuni privind adresa
de domiciliu.
4. În intervalul 22
septembrie 2014 - 28
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 20 alegători, dintre
care 19 algeători cu
domiciliul în comuna
Tănăsoaia și 1 alegător
cu domiciliul în alt UAT,
19 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 radiat
cu depășirea
termenului legal 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
1. Decesele înregistrate
sunt toate operate în
Registrul electoral.

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.

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

Comuna Vidra

2. Lista electorală
permanentă este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 3
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate și 1704 fără
mențiuni privind adresa
de domiciliu.
4. În intervalul 29
octombrie 2014 - 29
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 13 alegători, dintre
care 12 alegători cu
domiciliul în comuna
Păulești 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
5. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre

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

topire.
101 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Soveja

29.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

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 10
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie
şi număr act de
identitate și 2007 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 29
octombrie 2014 - 29
aprilie 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un număr
de 30 alegători, dintre
care 28 alegători cu
domiciliul în comuna
Soveja și 2 alegători cu
domiciliul în alt UAT, 26
fiind radiate în Registrul
electoral de către
persoana desemnată

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.

102 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Slobozia
Ciorăști

30.04.15

103 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Tătăranu

30.04.15

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 01.04.2015 în
Comuna Vidra

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

Îndrumare și
control electoral

Neefectuat

prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral în
termen de 24 ore de la
data luării la conoștință
a decesului și 4 acte de
deces radiate cu
întarziere din motive
obiective (defecțiuni ale
internetului, anunțate
la BJ Vrancea)
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
au fost predate spre
topire.
Greva in administratia
publoca locala
Greva in administratia
publoca locala

