Filiala Sud-Est
Nr.

Filiala Judet

UAT

Data
controlului

Echipa de
control

Obiective

1

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Bălăbănești

05.05.15

Mototolea
Felicia

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

Motivele
care au
generat
stabilirea
obiectivelor
de
control/îndr
umare
Îndrumare și
control
electoral

Control
Efectuat/Neefec
tuat

Constatări

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Măsuri dispuse

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

2

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Bălășești

05.05.15

Mototolea
Felicia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

3

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Priponești

06.05.15

Mototolea
Felicia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

4

Filiala Galați
SudEst
Filiala Galați
Sud-

Comuna
Rădești

07.05.15

Mototolea
Felicia

Se va reprograma
în luna iunie

12.05.15

Mototolea
Felicia

Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control

Neefectuat

Comuna
Matca

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

5

Est
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Filiala
SudEst
Filiala
SudEst
Filiala
SudEst
Filiala
SudEst
Filiala
SudEst
Filiala
SudEst
Filiala
SudEst
Filiala
SudEst
Filiala
SudEst
Filiala
SudEst
Filiala
SudEst
Filiala
SudEst

Galați

Comuna
Valea
Mărului
Comuna
Cosmești

12.05.15

Mototolea
Felicia

13.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna
Poiana

13.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna
Brăhășești

14.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna
Gohor

14.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna
Ghidigeni

19.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna
Negrilești

19.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna
Piscu

20.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna
Fundeni

20.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna
Drăgușeni

21.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna
Smulți

21.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna
Buciumeni

26.05.15

Mototolea
Felicia

Galați

Comuna Bălăbănești

electoral

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești

Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Neefectuat

Va fi reprogramat
in luna iunie

18

Filiala Galați
SudEst
Filiala Galați
SudEst

Comuna
Nicorești

26.05.15

Mototolea
Felicia

Comuna
Foltești

27.05.15

Mototolea
Felicia

20

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Frumușița

27.05.15

21

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Țepu

22

Filiala Galați
SudEst

19

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești

Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Va fi reprogramat
in luna iunie

Neefectuat

Mototolea
Felicia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

28.05.15

Mototolea
Felicia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

SPLCEP Țepu 28.05.15

Mototolea
Felicia

1. Obținerea de informații privind
Îndrumare și
modul de efectuare a comunicărilor control
necesare actualizării Registrului
electoral
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

Neefectuat

Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente

în actele de identitate eliberate;

23

Filiala Galați
SudEst

Comuna
Liești

28.05.15

Mototolea
Felicia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Bălăbănești

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente

24

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Traian

05.05.15

Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia

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
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;

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, pe
străzi și apoi în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu.3. Un
număr de 3 (trei)
alegători sunt
înscrişi în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
1059 fără mențiuni
la adresa de
domiciliu..4. În
intervalul:
06.11.2014 –
05.05.2015, s-au
înregistrat un
număr de 23 acte

Măsuri dispuse
cu caracter
permanent:
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.Terme
n 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.
3.Asigurarea din

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.

de deces pentru
alegători cu
ultimul domiciliu
în comună și
pentru alegători cu
domiciliul în altă
localitate, fiind
radiate în Registrul
electoral de către,
persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
opereze în
Registrul electoral,
cu respectarea
termenului legal
de 24 ore de la
data luării la
conoștință a
decesului.
5. Potrivit datelor
furnizate, se
organizează
acţiuni de
popularizare a
posibilităţii de
consultare a LEP
de către alegători
și există asigurate
condiţiile necesare
consultării
acestora cu
respectarea
prevederilor Legii
677/2001
actualizată cu
completările şi

timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi
amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
nr. 4/2008 și nr.
5/2014 ale AEP.

25

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Victoria

06.05.15

Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

modificările
ulterioare, numai
în perioada
electorală. La data
controlulu există o
notă de informare
afișată la avizierul
Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spre
topire conform
Procesului Verbal
din data 2326/2.04.2015.
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.
Se va reprograma
în luna iunie

26

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Râmnicelu

07.05.15

Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, pe
străzi și apoi în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu.3. Un
număr de 7
alegători sunt
înscrişi în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
627 de alegători
fără mențiuni la
adresa de
domiciliu.4. În
intervalul:
03.02.201506.05.2015, s-au
înregistrat un

Măsuri dispuse
cu caracter
permanent:
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.Terme
n 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.

număr de 13 acte
de deces pentru
alegători cu
ultimul domiciliu
în comună și
pentru alegători cu
domiciliul în altă
localitate, 12 din
acestea fiind
radiate în Registrul
electoral de către,
persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
opereze în
Registrul electoral,
cu respectarea
termenului legal
de 24 ore de la
data luării la
conoștință a
decesului, iar un
singur act cu
depășirea
termenului.
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

3.Asigurarea din
timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi
amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
nr. 4/2008 și nr.
5/2014 ale AEP.

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.
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.

27

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Scorțaru
Nou

12.05.15

Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, pe
străzi și apoi în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu.3. Un
alegător este
înscris în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
393 de alegători
fără mențiuni la
adresa de
domiciliu..4. În
intervalul:
03.02.2015 –
07.05.2015, s-au
înregistrat un
număr de 7 (șapte)

Măsuri dispuse
cu caracter
permanent:
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.Terme
n 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.
3.Asigurarea din

acte de deces
pentru alegători cu
ultimul domiciliu
în comună și
pentru alegători cu
domiciliul în altă
localitate, 5 fiind
radiate în Registrul
electoral de către,
persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
opereze în
Registrul electoral,
cu respectarea
termenului legal
de 24 ore de la
data luării la
conoștință a
decesului, un act,
cu depășirea
termenului de 24
de ore, iar un act
neradiat.
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

timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi
amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
nr. 4/2008 și nr.
5/2014 ale AEP.

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.
7.Lista electorale
complementara
este întocmită
conform cerințelor
legale, păstrată și
semnată
corespunzător.

28

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Salcia Tudor

13.05.15

29

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Viziru

14.05.15

Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia
Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

30

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Chiscani

31

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Măxineni

32

Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Vădeni

33

Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Topliceni

34

Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Tisău

35

Filiala Buzău
SudEst

36

Filiala Buzău
SudEst

19.05.15

Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia
20.05.15
Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia
21.05.15
Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia
26.05.2015 Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia
27.05.15
Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Se va reprograma
în luna iunie

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat in
luna iunie.

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Comuna
Racovițeni

28.05.15

Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Comuna
Vadu Pașii

28.05.15

Anghel
Paula și
Zărnescu
Lavinia

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității

Electorale
Permanente
37

Filiala Buzău
SudEst

Orașul
Nehoiu

05.05.15

Ionașcu
Adriana

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
omisiuni, erori sau înscrieri greşite
în listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare
şi gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate la nivelul
SPCLEP în condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pentru
satele
componente
orașului Nehoiu pe
sate componente,
în ordinea
alfabetică a
alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un
număr de 3970
dintr-un total de
9594), apoi în
ordinea numerelor
de imobil. Pentru
orașul Nehoiu LEP
este întocmită pe
artere, în ordinea
alfabetică a
alegătorilor, în

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

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.

cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un
număr de 1475),
apoi în ordinea
numerelor de
imobil.3. Un
număr de 2 ( doi )
alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
Sistemul
informatic al
Registrului
electoral în
modulul Rapoarte
la data prezentei
sunt înscrişi 205
alegători cu drept
de vot radiat: o (1)
persoană pusă sub
interdicție, 7
persoane radiate
ca urmare a
condamnării prin
hotărâre
judecătorescă
definitivă cu
pedeapsa
interzicerii
drepturilor
electorale și 194
radiate ca urmare
a decesului. În

identificare ale
cetăţenilor
români cu drept
de vot înscrise în
Registrul
electoral şi
radierea
acestora în
cazurile
prevăzute de
disp. art. 23 alin.
(1) şi (2) din
Legea nr.
35/2008 cu
modificările şi
completările
ulterioare.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei

perioada
05.11.2014 –
05.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 77 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot: 7 care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
altei unități
administrativ
teritoriale iar 70
acte de deces
emise pentru
alegători care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
Orașului Nehoiu.
Toate decesele
înregistrate au fost
operate în
termenul legal de
24 ore. Au mai
fost radiate în
termenul legal și
comunicările nr.
19008/12.01.2015
și
19094/30.03.2015
emise de
primăriile sect. 1 și
2 București.

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

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,
republicată cu
modificările şi
completările
ulterioare. 7.
Conform
procesului verbal
nr.
2807092/25.02.20

15 Biroul pentru
Imigrări al
Județului Buzău a
predat în
04.05.2015 către
primăria Orașului
Nehoiu LEC în
două exemplare
originale în care
sunt înscriși 3
alegători
comunitari,
cetățeni ai U.E cu
drept de vot. LEC
este întocmită
conform disp.
legale, cuprinde
toate elementele
prevăzute de lege
și este semnată de
persoanele
abilitate. 8. Nu au
fost întocmite liste
electorale speciale
întrucât nu există
cetățeni ai
statelor membre
U.E, altele decât
România, cu
domiciliul sau
reședința în Orașul
Nehoiu.
9. Avându-se în
vedere estimarea
necesarului maxim
de materiale
utilizate la
alegerile locale

generale, Primăria
nu dispune de
numărul necesar
de urne de vot
mobile.
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Filiala Buzău
SudEst

S.P.C.L.E.P
Nehoiu

05.05.15

Ionașcu
Adriana

Efectuat

1.La nivelul SPCLEP
Nehoiu nu există
cărți de alegător
rămase
nedistribuite.
2. Dată fiind
implementarea
SIRE, nu se mai fac
comunicări cu
actul de identitate
și mențiunea de
deces către
Primăria locului de
domiciliu al
cetățeanului
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
posturilor locale
de poliție se
transmit invitații la
domiciliul
persoanelor cu
acte de identitate
expirate

1. Depunerea
diligențelor
necesare pentru
intrarea în
legalitate a
alegătorilor
înscriși în listele
electorale
permanente fără
mențiuni
complete privind
adresa de
domiciliu și fără
seria și numărul
actului de
identitate.
Termen de
realizare:
permanent.

(trimestrial) în
vederea
preschimbării
acestora.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Gura Teghii

05.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
secretar 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 2956
dintr-un total de
2959), 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

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.
Măsuri dispuse:

sunt înscrişi 70
alegători cu drept
de vot radiat: o (1)
persoană pusă sub
interdicție și 69
radiate ca urmare
a decesului. În
perioada
05.11.2014 –
05.05.2015 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 pe raza
Comunei Gura
Teghii. 26 acte de
deces au fost
radiate în
termenul legal de
24 ore, 1 certificat
de deces a fost
radiat cu
depășirea
termenului legal
de 24 ore, iar 2
acte de deces
figurau ca fiind
neradiate,
radierea acestora
făcându-se la data

1. Punerea la
dispoziția
reprezentantului
AEP a LEC și
dovada păstrării
acesteia conform
disp. art. 21^1
alin (3) din Legea
nr. 67/2004,
actualizată, cu
modificările și
completările
ulterioare.
Termen de
realizare: până la
11.05.2015.
2 Pe coperta în
care se păstrează
LEC se vor înscrie
mențiuni privind
județul,
localitatea,
documentul
arhivat, nr. de
file.
Termen de
realizare:
11.05.2015.
3. Actualizarea
datelor de
identificare ale
cetăţenilor
români cu drept
de vot înscrise în
Registrul
electoral şi
radierea
acestora în

controlului în
prezența
reprezentantului
AEP.
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
actualizată pentru

cazurile
prevăzute de
disp. art. 23 alin.
(1) şi (2) din
Legea nr.
35/2008 cu
modificările şi
completările
ulterioare.Terme
n de realizare: în
24 de ore de la
data luării la
cunoştinţă de
către primar a
cazurilor ce
impun
actualizarea sau
radierea. 4.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Ter
men de
realizare:
permanent.S-a
atras atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei
primarului Gura
Teghii asupra
faptelor ce
constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor

anul 2015 nu a
fost ridicată de la
Biroul Român
pentru Imigrări al
Județului Buzău
astfel încât nu a
putut fi pusă la
dispoziția
reprezentantului
AEP. 8. Nu au
fost întocmite liste
electorale
speciale întrucât
nu există cetățeni
ai ai statelor
membre U.E,
altele decât
România, cu
domiciliul sau
reședința în
comuna Gura
Teghii.
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.
10.
Precedentul
control a fost
efectuat în data de
08.10.2014, iar
măsurile stabilite

aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

prin procesul
verbal de control
nr.
4952/08.10.2014
au fost puse
parțial în aplicare.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Siriu

06.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un
număr de 1347
dintr-un total de
2581), 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

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

modulul Rapoarte
la data prezentei
sunt înscrişi 32
alegători cu drept
de vot radiat,
toate radiate ca
urmare a
decesului. În
perioada
06.11.2014 –
06.05.2015 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 vots emise
pentru alegători
care au avut
ultimul domiciliu
pe raza Comunei
Siriu. 12 acte de
deces au fost
operate în
termenul legal de
24 ore, 2 acte
deces au fost
operate cu
depășirea
termenului de 24
ore, respectiv cu o
întârziere de o zi
datorită lipsei
internetului.

art. 21^1 alin.(3)
din Legea nr.
67/2004
actualizată, cu
modificările și
completările
ulterioare.
Termen de
realizare:
06.05.2015.
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.Terme
n de realizare: în
24 de ore de la
data luării la
cunoştinţă de
către primar a
cazurilor ce
impun
actualizarea sau
radierea. 3.

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.
Conform
procesului verbal
nr.
2807572/26.02.20

Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei
primarului Siriu
asupra faptelor
ce constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

15 Biroul pentru
Imigrări al
Județului Buzău a
predat în
09.04.2015 către
primăria Comunei
Siriu LEC în două
exemplare
originale în care
este înscris 1
alegător
comunitar,
cetățean al U.E cu
drept de vot. LEC
este întocmită
conform disp.
legale, cuprinde
toate elementele
prevăzute de lege
dar nu este
semnată de
primarul comunei
Siriu.
8.
Nu au fost
întocmite liste
electorale
speciale întrucât
nu există cetățeni
ai ai statelor
membre U.E,
altele decât
România, cu
domiciliul sau
reședința în
comuna Siriu.
9. Precedentul
control a fost
efectuat în data de

02.09.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr.
5169/02.09.2014
înregistrat la
nivelul BJ Buzău al
AEP cu nr.
125/02.09.2014 au
fost puse parțial în
aplicare.
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Filiala Buzău
SudEst

Orașul
Pătârlagele

06.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
persoana
desemnată să facă
înregistrări în SIRE
- Leu Aurel în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
secretar 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 2146
dintr-un total de
6678), apoi în
ordinea numerelor
de imobil. Pentru
orașul Pătârlagele
LEP este întocmită
pe artere, în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa 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.
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.Terme
n de realizare: în
24 de ore de la
data luării la
cunoştinţă de
către primar a

domiciliu (un
număr de 628),
apoi în ordinea
numerelor de
imobil.3. Un
număr de 3 ( trei )
alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
Sistemul
informatic al
Registrului
electoral în
modulul Rapoarte
la data prezentei
sunt înscrişi 165
alegători cu drept
de vot radiat: două
(2) persoane
radiate ca urmare
a condamnării prin
hotărâre
judecătorescă
definitivă cu
pedeapsa
interzicerii
drepturilor
electorale și 163
radiate ca urmare
a decesului. În
perioada
06.11.2014 –
06.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din

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

Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 58 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot: 6 care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
altei unități
administrativ
teritoriale iar 52
acte de deces
emise pentru
alegători care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
Orașului
Pătârlegele. 56
acte de deces
înregistrate au fost
operate în
termenul legal de
24 ore, 2 acte de
deces au fost
operate cu
depășirea
termenului legal
de 24 ore . La data
controlului a fost
repus în LEP un
alegător care a
fost radiat eronat
datorită confuziei
dintre vechiul și
noul cod penal.
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.
Conform
procesului verbal
nr.
2806778/25.02.20
15 Biroul pentru
Imigrări al

Județului Buzău a
predat în
06.03.2015 către
primăria Orașului
Pătârlagele LEC în
două exemplare
originale în care
este înscris 1
alegător
comunitar,
cetățean al U.E cu
drept de vot. LEC
este întocmită
conform disp.
legale, cuprinde
toate elementele
prevăzute de lege
și este semnată
de persoanele
abilitate.
8.
Nu au fost
întocmite liste
electorale speciale
întrucât nu există
cetățeni ai ai
statelor membre
U.E, altele decât
România, cu
domiciliul sau
reședința înOrașul
Pătârlagele.
9. Avându-se în
vedere estimarea
necesarului maxim
de materiale
utilizate la
alegerile locale
generale, Primăria

nu dispune de
numărul necesar
de urne de vot
mobile. 10.
Precedentul
control a fost
efectuat în data de
24.06.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr.
5003/24.06.2014
au fost puse
parțial în aplicare.
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Filiala Buzău
SudEst

S.P.C.L.E.P
Pătârlagele

06.05.15

Ionașcu
Adriana

1. Obținerea de informații privind
Îndrumare și
modul de efectuare a comunicărilor control
necesare actualizării Registrului
electoral
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;

Efectuat

1.La nivelul SPCLEP
Pătârlagele nu
există cărți de
alegător rămase
nedistribuite.
2. Dată fiind
implementarea
SIRE, nu se mai fac
comunicări cu
actul de identitate
și mențiunea de
deces către
Primăria locului de
domiciliu al
cetățeanului
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
posturilor locale
de poliție se
transmit invitații la
domiciliul
persoanelor cu
acte de identitate
expirate

1. Depunerea
diligențelor
necesare pentru
intrarea în
legalitate a
alegătorilor
înscriși în listele
electorale
permanente fără
mențiuni
complete privind
adresa de
domiciliu și fără
seria și numărul
actului de
identitate.
Termen de
realizare:
permanent.

(trimestrial) în
vederea
preschimbării
acestora.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Costești

07.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul uat.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 3962
dintr-un total de
4025), apoi în
ordinea numerelor
de imobil.3. 8 (opt
) alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
SIRE în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt
înscrişi 97
alegători cu drept

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.Terme
n de realizare: în
24 de ore de la
data luării la
cunoştinţă de
către primar a

de vot radiat,
toate radiate ca
urmare a
decesului. În
perioada
08.11.2014 –
07.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 27 acte
de deces pentru
cetățeni cu drept
de vot: 2 care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
altei unități
administrativ
teritoriale iar 25
acte de deces
emise pentru
alegători care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei Costești.
Un singur act de
deces nu a fost
operat în termenul
legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor
furnizate se
organizează
acţiuni de
popularizare a
posibilităţii de

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

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.
2807098/25.02.20
15, cuprind toate
elementele
prevăzute de lege,
sunt păstrate
corespunzător și
sunt semnate de
persoanele

abilitate.
8. Nu au fost
întocmite liste
electorale speciale
întrucât nu au fost
înregistrate cereri
ale alegătorilor
comunitari pentru
exercitarea
dreptului de vot.
9. Ultima acțiune
de îndrumare și
control electoral a
avut loc în data de
09.10.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr. 35/09.10.2014
au fost puse
parțial în aplicare.
8. Avându-se în
vedere estimarea
necesarului maxim
de materiale
utilizate la
alegerile locale
generale, Primăria
dispune de
numărul necesar
de cabine și urne
de vot fixe.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Gherăseni

07.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul uat.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 1228
dintr-un total de
2853), apoi în
ordinea numerelor
de imobil.3. 4 (
patru ) alegători
sunt înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
SIRE în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt
înscrişi 98

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.
Măsuri dispuse:

alegători cu drept
de vot radiat: 2
(două ) persoane
radiate ca urmare
a condamnării prin
hotărâre
judecătorescă
definitivă cu
pedeapsa
interzicerii
drepturilor
electorale, 9 (nouă
) persoane puse
sub interdicție și
87 radiate ca
urmare a
decesului. În
perioada
07.11.2014 –
07.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 24 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot: 1 care a
avut ultimul
domiciliu pe raza
altei unități
administrativ
teritoriale iar 23
acte de deces
emise pentru
alegători care au

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia

avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei
Gherăseni. 6 ( șase
) decesele
înregistrate au fost
operate în SIRE 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

reprezentanţilor
Instituţiei
primarului
Brădeanu asupra
faptelor ce
constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

370/2004,
republicata cu
modificările şi
completările
ulterioare. 7. În
situația primită de
BJ Bz de la Biroul
pentru Imigrări
Buzău, Primăria
Gherăseni
figurează cu LEC
dar în realitate în
urma verificărilor
efectuate
împreună cu
reprezentații
Biroului pentru
Imigrări al
jud.Buzău s-a
constatat
înregistrarea unei
erori, iar la nivelul
uat nu există
cetățeni ai statelor
membre U.E cu
domiciliul sau
reședința în
comuna
Gherăseni. 8.Nu
au fost întocmite
liste electorale
speciale întrucât
nu există cetățeni
ai ai statelor
membre U.E,
altele decât
România, cu
domiciliul sau

reședința în
comuna
Gherăseni.
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.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Năeni

12.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Întrucât
persoanele
desemnate să
opereze în SIRE nu
se află în localitate
la data controlului,
acesta va fi
reprogramat.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Ulmeni

12.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
persoana
desemnată să
opereze în SIRE, în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
secretarul și
primarul uat.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 2572
dintr-un total de
2588), apoi în
ordinea numerelor
de imobil.3. 4
(patru ) alegători
sunt înscriși în
lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
SIRE în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt
înscrişi 67

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

alegători cu drept
de vot radiat,
dintre care: 4 (
patru ) persoane
puse sub
interdicție și 63 de
persoane radiate
ca urmare a
decesului. În
perioada
11.11.2014 –
12.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 21 acte
de deces, toate
emise pentru
alegători care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
comunei Ulmeni.
Toate actele de
deces 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

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.Terme

și se cunosc
prevederile Legii
677/2001
actualizată cu
completările şi
modificările
ulterioare, numai
în perioada
electorală. 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.
2807579/26.02.20
15, cuprind toate
elementele
prevăzute de lege,
sunt păstrate
corespunzător și
sunt semnate de
persoanele

n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei
primarului
Cochirleanca
asupra faptelor
ce constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

abilitate.
8. Nu au fost
întocmite liste
electorale speciale
întrucât nu au fost
înregistrate cereri
ale alegătorilor
comunitari pentru
exercitarea
dreptului de vot.
9. Ultima acțiune
de îndrumare și
control electoral a
avut loc în data de
23.09.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr.
4355/23.09.2014
au fost puse
parțial în aplicare.
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.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Breaza

13.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei, în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de către
acesta și de către
primarul uat.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 de2279
dintr-un total de
2292), apoi în
ordinea numerelor
de imobil.3. 11
alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
SIRE în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt
înscrişi 67
alegători cu drept

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

de vot radiat,
dintre care: 4 (
patru ) persoane
puse sub
interdicție și 63 de
persoane radiate
ca urmare a
decesului. În
perioada
13.11.2014 –
13.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 25 acte
de deces + un
deces pentru care
nu s-a scris în
registru de decese
actul . Doar un act
de deces a fost
emis pentru un
alegător decedat
care a avut ultimul
domiciliu pe raza
altei unități
administrativ
teritoriale. 1 ( unul
) act de deces nu a
fost operat în
termenul legal de
24 ore și 1 ( unu )
act de deces nu
era radiat din SIRE
la data controlului.

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. Semnarea
listelor
electorale
complementare
de către
primarul uat
conform disp art
22^1 alin (3) din
Legea 67/2004.
Termen de
realizare:
13.05.2015
2.Actualizarea
datelor de
identificare ale
cetăţenilor
români cu drept
de vot înscrise în
Registrul

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, numai
în perioada
electorală. 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.

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei
primarului
Cochirleanca
asupra faptelor
ce constituie
contravenţii

2807095/25.02.20
15, cuprind toate
elementele
prevăzute de lege,
sunt păstrate
corespunzător și
sunt semnate de
reprezentanții ORI
și de secretarul
primăriei. Nu sunt
semnate de
primarul uat.
8. Nu au fost
întocmite liste
electorale speciale
întrucât nu au fost
înregistrate cereri
ale alegătorilor
comunitari pentru
exercitarea
dreptului de vot.
9. Ultima acțiune
de îndrumare și
control electoral a
avut loc în data de
06.10.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr.
1127/06.10.2014
au fost puse
parțial în aplicare.
9. Avându-se în
vedere estimarea
necesarului maxim
de materiale
utilizate la

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

alegerile locale
generale, primăria
dispune de
numărul necesar
de cabine și urne
de vot fixe.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Pietroasele

13.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei, în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de către
acesta și de către
primarul uat.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 2791
dintr-un total de
2804), apoi în
ordinea numerelor
de imobil.3. 15
alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
SIRE în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt
înscrişi 97
alegători cu drept

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.Terme
n de realizare: în
24 de ore de la
data luării la
cunoştinţă de
către primar a

de vot radiat,
dintre care: 1 (
unu ) persoană
pusă sub
interdicție, 3 ( trei
) persoane radiate
ca urmare a
condamnării prin
hotărâre
judecătorească
definitivă cu
pedeapsa
interzicerii
drepturilor
electorale și 93 de
persoane radiate
ca urmare a
decesului. În
perioada
13.11.2014 –
13.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 34 acte
de deces. Doar 2 (
două ) acte de
deces au fost
emise pentru
alegători decedați
care au avut
ultimul domiciliul
pe raza altei
unități
administrativ

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

teritoriale. 2 (
două ) acte de
deces nu 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.
2807560/26.02.20
15, cuprind toate
elementele
prevăzute de lege,
sunt păstrate
corespunzător și
sunt semnate de
reprezentanții ORI
și de
reprezentanții uat.
8. Nu au fost
întocmite liste
electorale speciale
întrucât nu au fost
înregistrate cereri
ale alegătorilor
comunitari pentru
exercitarea
dreptului de vot.
9. Ultima acțiune
de îndrumare și
control electoral a
avut loc în data de
09.10.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr.
4088/09.10.2014
au fost puse
parțial în aplicare.
9. Avându-se în
vedere estimarea
necesarului maxim

de materiale
utilizate la
alegerile locale
generale, primăria
dispune de
numărul necesar
de cabine și urne
de vot fixe.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Beceni

14.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate în
condiții
corespunzătoare
de către persoana
autorizată să facă
înregistrări în SIRE
și sunt semnate pe
ultima filă de
secretarul și
primarul uat.2.
Lista electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, în
ordinea alfabetică
a alegătorilor
întrucât la nivelul
comunei nu există
un nomenclator
stradal.3. Un (1)
alegător este
înscris în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
SIRE în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt
înscrişi 120
persoane: 2 ( două
) persoane radiate
ca urmare a
condamnării prin
hotărâre

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.
Măsuri dispuse:

judecătorescă
definitivă cu
pedeapsa
interzicerii
drepturilor
electorale, o ( 1 )
persoană pusă sub
interdicție și 117
persoane radiate
ca urmare a
decesului. În
perioada
14.11.2014 –
14.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 36 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot: 1 care a
avut ultimul
domiciliu pe raza
altei unități
administrativ
teritoriale iar 35
acte de deces
emise pentru
alegători care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei Beceni.
Toate decesele
înregistrate au fost
radiate din SIRE în

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia

termenul legal de
24 de 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

reprezentanţilor
Instituţiei
primarului
Cochirleanca
asupra faptelor
ce constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

liste electorale
speciale întrucât
nu există cetățeni
ai ai statelor
membre U.E,
altele decât
România, cu
domiciliul sau
reședința în
comuna
Cochirleanca.
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.
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Filiala Buzău
SudEst

S.P.C.L.E.P
Beceni

14.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 06.05.2015 la
S.P.C.L.E.P Pătârlagele

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1.La nivelul SPCLEP
Beceni la
momentul actual
există 16 cărți de
alegător care au
fost primite de la
posturile locale de
poliție, rămase
nedistribuite.
2. Dată fiind
implementarea
SIRE, nu se mai fac
comunicări cu
actul de identitate
și mențiunea de
deces către
Primăria locului de
domiciliu al
cetățeanului
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
posturilor locale
de poliție se
transmit invitații la

1. Depunerea
diligențelor
necesare pentru
intrarea în
legalitate a
alegătorilor
înscriși în listele
electorale
permanente fără
mențiuni
complete privind
adresa de
domiciliu și fără
seria și numărul
actului de
identitate.
Termen de
realizare:
permanent.

domiciliul
persoanelor cu
acte de identitate
expirate
(trimestrial) în
vederea
preschimbării
acestora. Pentru
trimestrul I al
anului 2015 au
fost trimise 119
invitații.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Cernătești

14.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul uat (
conform odinului
prefectului BZ nr.
573/22.10.2014 sa constatat
încetarea de
drept, înainte de
expirarea duratei
normale a
mandatului de
Primar al comunei
Cernătești, iar
viceprimarul
comunei a fost
desemnat primar
interimar). 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

Recomandări:
1. Afişarea
permanentă a
unui anunţ la
avizierul
Primăriei prin
care alegătorii sa
fie informaţi cu
privire la
posibilitatea
consultării LEP
cu respectarea
dispoziţiilor Legii
677/2001 cât şi
dispoziţiile art.
26 alin (6) din
Legea 35/2008
cu modificările şi
completările
ulterioare. 2.
Predarea spre
topire a
exemplarelor
anterioare ale
LEP conform
dispoziţiei art. 70
alin (5) din Legea
370/2004
republicată cu
completările şi
modificările
ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Ridicarea LEC
de la Biroul de
Imigrări al Jud
Buzău conform
art 22^1 alin. (1)

număr de2892
dintr-un total de
3168), 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
SIRE în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt
înscrişi 69
persoane: O (1 )
persoană radiată
ca urmare a
condamnării prin
hotărâre
judecătorescă
definitivă cu
pedeapsa
interzicerii
drepturilor
electorale, 2 (două
) persoane puse
sub interdicție și
66 radiate ca
urmare a
decesului. În
perioada
14.11.2014 –
14.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de

și (2) din Legea
nr 67/2004 și
semnarea
acestora de
către primarul și
secretarul uat
conf art 22^1
alin (3) din
același act
normativ.
TErmen de
realizare:
22.05.2015
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.Terme
n de realizare: în
24 de ore de la
data luării la
cunoştinţă de
către primar a
cazurilor ce

deces s-a
constatat că au
fost emise 24 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot: 4 care a
avut ultimul
domiciliu pe raza
altei unități
administrativ
teritoriale iar 20
acte de deces
emise pentru
alegători care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei
Cernătești. Toate
decesele
înregistrate au fost
radiate din SIRE în
termenul legal de
24 de 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, numai

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

în perioada
electorală. 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
aferente anului
2015 nu au putut
fi puse la dispoziția
reprezentanților
AEP întrucât nu au
fost ridicate de la
Biroul pentru
Imigrări al Jud
Buzău. 8. Nu au
fost întocmite liste
electorale speciale
întrucât nu s-au
înregistrat cereri
din partea
cetățenilor din
stateler membre
U.E, cu drept de
vot pentru

exercitarea
drepturilor
electorale.
8. Avându-se în
vedere estimarea
necesarului maxim
de materiale
utilizate la
alegerile locale
generale, Primăria
nu dispune de
numărul necesar
de cabine și urne
de vot.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Pănătău

19.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un
număr de 516
dintr-un total de
2063), 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

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.
Măsuri dispuse:

modulul Rapoarte
la data prezentei
sunt înscrişi 60
alegători cu drept
de vot radiat,
toate ca urmare a
decesului. În
perioada
18.11.2014 –
19.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 22 acte
de deces, 19
pentru alegători cu
drept de vot care
au avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei Pănătău
și 3 acte de deces
pentru alegători
care au avut
ultimul domiciliu
pe raza altei UAT.
21 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.

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia

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

reprezentanţilor
Instituţiei
primarului
Pănătău asupra
faptelor ce
constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

complementare și
speciale, dat fiind
faptul că nu există
cetățeni ai statelor
membre ale UE,
altele decât
România, cu
domiciliul sau
reședința în
comuna Pănătău.
8. Avându-se în
vedere estimarea
necesarului maxim
de materiale
utilizate la
alegerile locale
generale, Primăria
nu dispune de
numărul necesar
de urne de vot
fixe.
9.
Ultimul control
efectuat de
reprezentanții AEP
la Primăria
Pănătău a fost în
data de
03.09.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr.
2732/03.09.2014
și înregistrat la
AEP BJ Buzău al
Filialei Sud-Est cu
nr.
130/03.09.2014 au

fost parțial
îndeplinite.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Colți

19.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un
număr de 222
dintr-un total de
952), 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

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.
Măsuri dispuse:

modulul Rapoarte
la data prezentei
sunt înscrişi 26
alegători cu drept
de vot radiat,
toate ca urmare a
decesului. În
perioada
18.11.2014 –
19.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 9 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei Colți. 8
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, se
organizează
acţiuni de
popularizare a
posibilităţii de

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia

consultare a LEP
de către alegători
și se cunosc
prevederile Legii
677/2001
actualizată cu
completările şi
modificările
ulterioare. La data
controlului există
o notă de
informare afișată
la avizierul
Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au
fost predate spre
topire conform
dispoziţiilor legii
370/2004,
republicata cu
modificările şi
completările
ulterioare.
7. Din informaţiile
furnizate, la nivelul
comunei nu au
fost întocmite liste
electorale
complementare și
speciale, dat fiind
faptul că nu există
cetățeni ai statelor
membre ale UE,
altele decât

reprezentanţilor
Instituţiei
primarului Colți
asupra faptelor
ce constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

România, cu
domiciliul sau
reședința în
comuna Colți. 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.
9.
Ultimul control
efectuat de
reprezentanții AEP
la Primăria Colți a
fost în data de
08.09.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr.
1768/08.09.2014
și înregistrat la
AEP BJ Buzău al
Filialei Sud-Est cu
nr.
157/08.09.2014 au
fost parțial
îndeplinite.

54

Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Vâlcelele

20.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un
număr de 700
dintr-un total de
1273), iar apoi în
ordinea numerelor
de imobil.3. 5 (
cinci ) alegători
sunt înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
Sistemul
informatic al
Registrului
electoral în
modulul Rapoarte

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

la data prezentei
sunt înscrişi 56
alegători cu drept
de vot radiat,
toate ca urmare a
decesului. În
perioada
20.11.2014 –
20.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 17 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei
Vâlcelele. 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, dar se

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei
primarului
Vâlcelele asupra
faptelor ce

cunosc prevederile
Legii 677/2001
actualizată cu
completările şi
modificările
ulterioare. La data
controlului nu
există o notă de
informare afișată
la avizierul
Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au
fost predate spre
topire conform
dispoziţiilor legii
370/2004,
republicata cu
modificările şi
completările
ulterioare.
7. Din informaţiile
furnizate, la nivelul
comunei nu au
fost întocmite liste
electorale
complementare și
speciale, dat fiind
faptul că nu există
cetățeni ai statelor
membre ale UE,
altele decât
România, cu
domiciliul sau
reședința în

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

comuna Vâlcelele.
8. Ultimul control
efectuat de
reprezentanții AEP
la Primăria
Vâlcelele a fost în
data de
22.09.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr.
935/22.09.2014 și
înregistrat la AEP
BJ Buzău al Filialei
Sud-Est cu nr.
218/23.09.2014 au
fost puse în
aplicare.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Puiești

20.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, pe
artere, în ordinea
alfabetică a
alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un
număr de 2355
dintr-un total de
3317), iar apoi în
ordinea numerelor
de imobil.3. 3 ( trei
) alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
Sistemul
informatic al
Registrului

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

electoral în
modulul Rapoarte
la data prezentei
sunt înscrişi 119
alegători cu drept
de vot radiat,
toate ca urmare a
decesului. În
perioada
20.11.2014 –
20.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 41 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei Puiești.
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

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei
primarului
Puiești asupra
faptelor ce

electorală, dar se
cunosc prevederile
Legii 677/2001
actualizată cu
completările şi
modificările
ulterioare. La data
controlului nu
există o notă de
informare afișată
la avizierul
Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au
fost predate spre
topire conform
dispoziţiilor legii
370/2004,
republicata cu
modificările şi
completările
ulterioare. 7. LEC
au fost predate în
data de
19.03.2015 de
către Biroul pentru
Imigrări al Jud.
Buzău conform
procesului verbal
nr.
2807565/26.02.20
15. LEC este
întocmită conform
prevederilor
legale, cuprinde

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

toate elementele
prevăzute de lege,
este păstrată
corespunzător
într-un registru cu
file detașabile și
este semnată de
persoanele
abilitate.
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
drepturilor
electorale. 9.
Ultimul control
efectuat de
reprezentanții AEP
la Primăria Puiești
a fost în data de
20.10.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr. 36/20.10.2014
au fost puse în
aplicare.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Luciu

21.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un
număr de 750
dintr-un total de
2322), apoi în
ordinea numerelor
de imobil.3. 10 (
zece ) alegători
sunt înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
SIRE în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt
înscrişi 68

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.Terme
n de realizare: în
24 de ore de la
data luării la
cunoştinţă de
către primar a

alegători cu drept
de vot radiat, toți
ca urmare a
decesului. În
perioada
21.11.2014 –
21.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 24 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot dintre care
doar două emise
pentru alegători
decedați care au
avut ultimul
domiciliu 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,

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

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.
2807103/25.02.20
15, cuprind toate
elementele
prevăzute de lege,
sunt păstrate
corespunzător și
sunt semnate de
persoanele
abilitate. 8. Nu au

fost întocmite liste
electorale speciale
întrucât nu există
cetățeni ai ai
statelor membre
U.E, altele decât
România, cu
domiciliul sau
reședința în
comuna Luciu. 9.
Avându-se în
vedere estimarea
necesarului maxim
de materiale
utilizate la
alegerile locale
generale, Primăria
nu dispune de
numărul necesar
de urne de vot
mobile.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Largu

21.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un
număr de 814
dintr-un total de
1317), 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
SIRE în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt
înscrişi 42

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

alegători cu drept
de vot radiat,
dintre care: 1 (o)
persoană pusă sub
interdicție
(alinienați/debili
mintal) și 41 de
persoane radiate
ca urmare a
decesului. În
perioada
21.11.2014 –
21.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 23 acte
de deces pentru
alegători decedați,
dintre care doar 2
( doi ) au avut
ultimul domiciliu
pe raza altei
unităși
administrativ
teritoriale. Un ( 1
)act de deces a
fost operat în SIRE
cu depășirea
termenului legal
de 24 ore.
5. Potrivit datelor
furnizate, se
organizează
acţiuni de

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei
primarului Largu
asupra faptelor
ce constituie

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. Nu au fost
întocmite liste
electorale
complementare și
liste electorale
speciale, întrucăt
nu există cetățeni
ai statelor

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

membre U.E cu
domiciliul sau
reședința în
comuna Laurgu. 8.
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.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Mărăcineni

26.05.2015 Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de una
din persoanele
desemnate să
opereze în SIRE, în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
secretarul şi de
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 2369
dintr-un total de
6920), apoi în
ordinea numerelor
de imobil.3. 8 ( trei
) alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
SIRE în modulul
Rapoarte la data

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.
Măsuri dispuse:

prezentei sunt
înscrişi 122
alegători cu drept
de vot radiat,
dintre care: 8
persoane puse sub
interdicție, 6
pesoane radiate ca
urmare a
condamnării prin
hotărâre
judecătorească
definitivă cu
pedeapsa
interzicerii
drepturilor
electorale. În
perioada
26.11.2014 –
26.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 39 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot. Toate
decesele
înregistrate au fost
operate în
termenul legal de
24 ore.
5. Potrivit datelor
furnizate, se
organizează

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia

acţiuni de
popularizare a
posibilităţii de
consultare a LEP
de către alegători,
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 predate în
data de
01.04.2015 de
către Biroul pentru
Imigrări al Jud.
Buzău conform
procesului verbal
nr.

reprezentanţilor
Instituţiei
primarului Colți
asupra faptelor
ce constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

2807105/25.02.20
15. LEC este
întocmită conform
prevederilor
legale, cuprinde
toate elementele
prevăzute de lege,
este păstrată
corespunzător
într-un registru cu
file detașabile și
este semnată de
persoanele
abilitate.
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
drepturilor
electorale. 9.
Ultimul control
efectuat de
reprezentanții AEP
la Primăria
Mărăcineni a fost
în data de
07.10.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control

nr.
7966/07.10.2014
au fost puse în
aplicare.
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Poșta Cîlnău

26.05.2015 Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu (un
număr de 222
dintr-un total de
952), apoi în
ordinea numerelor
de imobil.3. 8
alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
Sistemul
informatic al
Registrului
electoral în

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

modulul Rapoarte
la data prezentei
sunt înscrişi 125
persoane cu drept
de vot radiat,
toate ca urmare a
decesului. În
perioada
26.11.2014 –
26.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 40 acte
de deces, dintre
care doar 3 au fost
emise pentru
alegători cu drept
de vot care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
altei unități
administrativ
teritoriale. 38
decese înregistrate
au fost operate în
termenul legal de
24 ore, 2 acte de
deces au fost
operate cu
depășirea
termenului legal
de 24 ore.
5. Potrivit datelor
furnizate, se

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.Terme

organizează
acţiuni de
popularizare a
posibilităţii de
consultare a LEP
de către alegători,
numai în perioada
electorală, da 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
predate în data de
10.05.2015 de
către Biroul pentru
Imigrări al Jud.
Buzău conform

n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei
primarului
Vâlcelele asupra
faptelor ce
constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

procesului verbal
nr.
2807564/26.02.20
15. LEC este
întocmită conform
prevederilor
legale, cuprinde
toate elementele
prevăzute de lege,
este păstrată
corespunzător
într-un registru cu
file detașabile și
este semnată de
persoanele
abilitate. 8. Nu au
fost întocmite liste
electorale
speciale, întrucât
nu s-au înregistrat
cereri din partea
cetățenilor din
state membre U.E,
cu drept de vot,
pentru exercitarea
drepturilor
electorale. 9.
Avându-se în
vedere estimarea
necesarului maxim
de materiale
utilizate la
alegerile locale
generale, Primăria
nu dispune de
numărul necesar
de cabine și urne
de vot fixe.
9.

Ultimul control
efectuat de
reprezentanții AEP
la Primăria Poșta
Cîlnău a fost în
data de
25.09.2014, iar
măsurile stabilite
prin procesul
verbal de control
nr.
5816/25.09.2014
și înregistrat la
AEP BJ Buzău al
Filialei Sud-Est cu
nr.
233/25.09.2014 au
fost parțial
îndeplinite.
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Filiala Buzău
SudEst

Orașul
Pogoanele

27.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
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Filiala Buzău
SudEst

S.P.C.L.E.P
Pogoanele

27.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 06.05.2015 la
S.P.C.L.E.P Pătârlagele

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat
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Filiala Buzău
SudEst

Comuna
Rușețu

27.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat
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Filiala Buzău
SudEst

Municipiul
Rămnicu
Sărat

28.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Orașul Nehoiu

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat
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Filiala Buzău
SudEst

S.P.C.L.E.P
Rîmnicu
Sărat

28.05.15

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 06.05.2015 la
S.P.C.L.E.P Pătârlagele

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
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Filiala Constanța municipiul
SudConstanţa
Est

05.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

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
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;

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 93
alegători fără
mențiuni cu privire
la domiciliu și un
număr de 480
alegători fără
mențiuni cu privire
la seria și numărul
actului de
identitate.2.
Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.3. În
Registrul electoral
nu se realizează
operațiuni de
actualizare al
acestuia, conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008, echipa
de control a
constatat un
număr de 31 de
excepţii in cazul
respectării
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege și un
număr de 8
alegători neradiați
în urma luării la
cunoștință a
cazurilor care au
impus radierea.

Recomandări:
1. Asigurarea din
timp a logisticii
electorale
necesare.
2. Colaborarea
permanentă a
compartimentel
or instituției cu
persoanele care
operează în
Registrul
electoral, în
scopul
respectării
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.
Măsuri:
1. Actualizarea
datelor de
identificare ale
cetăţenilor
români cu drept
de vot înscrise în
Registrul
electoral şi
radierea
acestora
conform disp.
art. 23 alin. (2)
din Legea nr.
35/2008 cu
modificările şi
completările
ulterioare.2.
Respectarea
hotărârilor,

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.
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Filiala Constanța SPCLEP
SudConstanţa
Est

05.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

1. Obținerea de informații privind
Îndrumare și
modul de efectuare a comunicărilor control
necesare actualizării Registrului
electoral
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;

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

Efectuat

1. Există un număr
aproximativ de 30
cărti de alegător
rămase
nedistribuite.

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.
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Filiala Constanța comuna
SudVulturu
Est

05.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 68
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, însă
echipa de control
a constatat un
număr de 2
excepţii in cazul
respectării
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege, din
totalul de 3 acte
de deces
înregistrate și
operate pe

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.
4. S-a atras

perioada a 6 luni.

atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei asupra
faptelor ce
constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.
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Filiala Constanța comuna
SudPantelimon
Est

06.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de
413 alegători fără
mențiuni cu privire
la domiciliu și un
număr de 4
alegători fără
mențiuni cu privire
la seria și 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, însă
echipa de control
a constatat un
număr de 4
excepţii in cazul
respectării
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege, din
totalul de 10 acte
de deces
înregistrate și
operate pe
perioada a 6 luni.

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.
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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Filiala Constanța comuna
SudTuzla
Est

07.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 16
alegători fără
mențiuni cu privire
la seria şi numărul
actului de
identitate și un
număr de 373
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, însă
echipa de control
a constatat un
număr de 6
excepţii in cazul
respectării
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege, fiind
constatate
întârzieri de până
la 2 săptămâni.

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.
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Filiala Constanța comuna
SudOstrov
Est

12.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 28
alegători fără
mențiuni cu privire
la seria şi numărul
actului de
identitate și un
număr de 1123
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, însă
echipa de control
a constatat un
număr de 2
excepţii in cazul
respectării
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.

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

electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.
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Filiala Constanța comuna
SudTîrguşor
Est

13.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 4
alegători fără
mențiuni cu privire
la seria şi numărul
actului de
identitate şi un
număr de 198
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.

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.

72

Filiala Constanța comuna
SudNicolae
Est
Bălcescu

13.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 4
alegători fără
mențiuni cu privire
la seria şi numărul
actului de
identitate şi un
număr de 198
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.

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
exemplarelor
listelor
electorale
complementare
aferente anului
2015 de la
Inspectoratul

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

73

Filiala Constanța comuna
SudLipniţa
Est

14.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 20
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și un
număr de 555
alegători fără
mențiuni cu privire
la domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.
3. În Registrul
electoral se
realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008, cu
respectarea
integrală a
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.

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

electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

74

Filiala Constanța comuna
SudHoria
Est

19.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

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 709
alegători fără
mențiuni cu privire
la domiciliu.2.
Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.3. În
Registrul electoral
se realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008, cu
respectarea
integrală a
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.

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

electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

75

Filiala Constanța oraşul
SudOvidiu
Est

20.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 20
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și un
număr de 316
alegători fără
mențiuni cu privire
la domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.
3. În Registrul
electoral se
realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008, însă
echipa de control
a constatat o
singură excepție
în cazul respectării
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.

Recomandări:
1. Asigurarea din
timp a logisticii
electorale
necesare.
Măsuri:
1. Actualizarea
datelor de
identificare ale
cetăţenilor
români cu drept
de vot înscrise în
Registrul
electoral şi
radierea
acestora
conform disp.
art. 23 alin. (2)
din Legea nr.
35/2008 cu
modificările şi
completările
ulterioare.
2. Respectarea
hotărârilor,
deciziilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
3. Afișarea unui
anunț la avizierul
instituției
conform căruia
cetățenii pot
consulta listele
electorale
permanente

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

76

Filiala Constanța SPCLEP
SudOvidiu
Est

20.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
SPCLEP Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Există un număr
de 25 de cărți de
alegător rămase
nedistribuite.

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.

77

Filiala Constanța comuna
SudCorbu
Est

20.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 16
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și un
număr de 428
alegători fără
mențiuni cu privire
la domiciliu.2.
Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire, însă nu a
fost topit
exemplarul
listelor electorale
permanente
pentru alegerea
membrilor din
România în
Parlamentul
European din 25
mai 2014.3. În
Registrul electoral
se realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.

Recomandări:
1. Asigurarea din
timp a logisticii
electorale
necesare.
2. Predare spre
topire a
exemplarului
listelor
electorale
permanente
pentru alegerea
membrilor din
România în
Parlamentul
European din 25
mai 2014, către
agenții
economici
specializați.Măsu
ri:
1. Actualizarea
datelor de
identificare ale
cetăţenilor
români cu drept
de vot înscrise în
Registrul
electoral şi
radierea
acestora
conform disp.

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

art. 23 alin. (2)
din Legea nr.
35/2008 cu
modificările şi
completările
ulterioare.2.
Respectarea
hotărârilor,
deciziilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
3. Păstrarea în
condiții
corespunzătoare
a listelor
electorale
complementare.
4. S-a atras
atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei asupra
faptelor ce
constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

78

Filiala Constanța comuna
SudLumina
Est

20.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 16
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și un
număr de 428
alegători fără
mențiuni cu privire
la domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.
3. În Registrul
electoral se
realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008 cu
respectarea
integrală a
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.
4. Al doilea
exemplar original
al listelor
electorale
complementare
nu a fost ridicat de
la Inspectoratul
General pentru

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 celui
de-al doilea
exemplar
original al listelor
electorale
complementare
de la
Inspectoratul

Imigrări al
județului
Constanța.

79

Filiala Constanța comuna
SudCrucea
Est

21.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Control
reprogramat în
data de
26.05.2015

General pentru
Imigrări al
județului
Constanța.
3. S-a atras
atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei asupra
faptelor ce
constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

80

Filiala Constanța comuna
SudDeleni
Est

21.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 16
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și un
număr de 1561
alegători fără
mențiuni cu privire
la domiciliu.2.
Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.3. În
Registrul electoral
se realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008, cu
respectarea
integrală a
termenului de 24
ore, prevăzut de
lege.

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

electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

81

Filiala Constanța comuna
SudCrucea
Est

26.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 3
alegători înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și un
număr de 382
alegători fără
mențiuni cu privire
la domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.
3. În Registrul
electoral se
realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008,cu
respectarea
integrală a
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.

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

electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

82

Filiala Constanța comuna
SudTopraisar
Est

28.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

83

Filiala Constanța oraşul Eforie
SudEst

28.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
municipiul Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente

84

Filiala Constanța SPCLEP
SudEforie
Est

28.05.15

Fülöp
AndreiOctavian și
Cojocaru
MariusGeorge

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
SCPLEP Constanţa

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

85

Filiala Tulcea
SudEst

05.05.15

Andrei
Mihaela

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

Comuna
Crișan

Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Se va reprograma
în luna iunie

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.

86

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Maliuc

06.05.15

Andrei
Mihaela

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

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

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

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

87

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna Sf.
Gheorghe

07.05.15

Andrei
Mihaela

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 3
alegători înscriși
în Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și un
număr de 0 fără
mențiune
completă
domiciliu. 2.
Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.3. În
Registrul electoral
se realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008, cu
respectarea
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.

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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

88

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Chilia Veche

05.05.15

Dumitresc
u Gina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

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

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

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

89

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Pardina

06.05.15

Dumitresc
u Gina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

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

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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

90

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Ceatalchioi

07.05.15

Dumitresc
u Gina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

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

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

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

91

Filiala Tulcea
SudEst

Orașul
Sulina

12.05.15

Andrei
Mihaela

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
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;

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

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

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

92

Filiala Tulcea
SudEst

SPCLEP
Sulina

12.05.15

Andrei
Mihaela

1. Obținerea de informații privind
Îndrumare și
modul de efectuare a comunicărilor control
necesare actualizării Registrului
electoral
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;

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

Efectuat

1. Cărțile de
alegător nu se mai
tipăresc din luna
aprilie 2012
2. La nivelul
SPCLEP Isaccea nu
mai există cărți de
alegător
nedistribuite .
3. Lunar, la
solicitarea
primăriei se
organizează
acțiuni cu camera

mobilă.

93

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
C.A. Rosetti

13.05.15

Andrei
Mihaela

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 1
alegători înscriși
în Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și un
număr de 526 fără
mențiune
completă
domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.
3. În Registrul
electoral se
realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008, cu
respectarea
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.

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

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

94

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Crișan

14.05.15

Andrei
Mihaela
Dumitresc
u Gina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 12.05.2015 la
Primăria Orașului Sulina

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

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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

95

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Baia

19.05.15

Andrei
Mihaela

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 5
alegători înscriși
în Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și un
număr de 1024
fără mențiune
completă
domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.
3. În Registrul
electoral se
realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008, cu
respectarea
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.

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

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

96

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Horia

20.05.15

Andrei
Mihaela

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 1
alegători înscriși
în Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și un
număr de 1144
fără mențiune
completă
domiciliu. 2.
Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spe
topire.3. În
Registrul electoral
se realizează
operațiuni de
actualizare,
conform
prevederilor art.
23 din Legea
35/2008, cu
respectarea
termenului de 24
de ore, prevăzut
de lege.

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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

97

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Nufăru

21.05.15

Andrei
Mihaela

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

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 0 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 de 24
de ore, prevăzut
de lege.

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

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

98

Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Beștepe

21.05.15

Andrei
Mihaela

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

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

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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

99

Filiala Tulcea
SudEst
100 Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Casimcea

26.05.15

Andrei
Mihaela

Orașul
Isaccea

27.05.15

Andrei
Mihaela

101 Filiala Tulcea
SudEst

Comuna
Sarichioi

28.05.15

Andrei
Mihaela

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan
Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 12.05.2015 la
Primăria Orașului Sulina

Îndrumare și
control
electoral
Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 la
Primăria Comunei Crișan

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Neefectuat

Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale
Permanente
Deplasare în
vederea
desfășurării
sesiunilor de lucru
la sediul central al
Autorității
Electorale

Permanente

102 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Suraia

05.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

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
omisiuni, erori sau înscrieri greşite
în listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare
şi gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar
4. Un număr de 18
alegători sunt
înscriși în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
5011 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 05
noiembrie 2014 05 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 24
alegători cu

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

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.

domiciliul în
comuna Suraia, 2
acte de deces
nefiind radiate la
momentul
controlului, 20
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 cunoștință
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.
7.
Primăria nu
dispune de
numărul necesar
de cabine de vot

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

103 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Biliești

05.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 1 alegător este
înscris în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
2082 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 05
noiembrie 2014 05 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 17
alegători, dintre
care 15 algeători
cu domiciliul în
comuna Biliești și
2 alegători cu

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

domiciliul în alt
UAT, 16 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 cunoștință
a decesului și 1 act
radiat cu
depășirea
termenului legal
de 24 ore
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spre
topire.

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

104 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Urechești

06.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 8 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
1853 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 29
august 2014 - 06
mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 36
alegători, dintre
care 30 alegători
cu domiciliul în
comuna Urechești
și 6 alegători cu

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

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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

105 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Poiana
Cristei

06.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 6 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
2219 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 21
octombrie 2014 06 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 24
alegători, dintre
care 30 alegători
cu domiciliul în
comuna Poiana
Cristei și 2

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

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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

106 Filiala Vrancea
SudEst

Municipiul
Focșani

07.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 193 alegători
sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate
5. În intervalul 06
noiembrie 2014 05 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 581
alegători, dintre
care 270 alegători
cu domiciliul în
municipiul Focșani
și 311 alegători cu
domiciliul în alt
UAT, 580 acte
fiind radiate 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

Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
opereze în
Registrul electoral
în termen de 24
ore de la data
luării la cunoștință
a decesului și 1 act
de deces a fost
găsit neradiat la
momentul
controlului
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au
fost predate spre
topire. 7.Primăria
nu dispune de
numărul necesar
urne de vot fixe

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

107 Filiala Vrancea
SudEst

S.P.C.L.E.P.
Mun Focșani

07.05.15

Necula
Iuliana
Andreea
Bîrhală
Laura
Mădălina

1. Obținerea de informații privind
Îndrumare și
modul de efectuare a comunicărilor control
necesare actualizării Registrului
electoral
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;

Efectuat

1. La nivelul
SPCLEP Focșani nu
mai există cărți
de alegător
nedistribuite .
2.. Permanent se
fac mediatizăr în
presă cât și în
instituțiile publice,
pentru a intra in
legalitate
persoanele cu acte
de identitate
expirate sau fără
acte de identitate,
după planificări
stabilite și de către
DEPABD
3. Nu s-au
constatat erori in
actele de
identitate.

108 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Gura Caliței

12.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. 9 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
2268 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
4. În intervalul 22
octombrie 2014 12 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 16
alegători, dintre
care 15 alegători
cu domiciliul în
comuna Gura
Caliței și 1 alegător
cu domiciliul în alt
UAT, 15 fiind
radiate în Registrul
electoral de către
persoana
desemnată prin
Dispoziția

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

primarului să
opereze în
Registrul electoral
în termen de 24
ore de la data
luării la cunoștință
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.

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

109 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Dumitrești

12.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 22 alegători
sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
3842 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 02
octombrie 2014 12 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 45
alegători, dintre
care 44 alegători
cu domiciliul în
comuna
Dumitrești și 1

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

alegător cu
domiciliul în alt
UAT, 44 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 cunoștință
a decesului și 1 act
radiat cu
depășirea
termenului legal
de 24 ore
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente nu
au fost predate
spre topire.

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

110 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Broșteni

13.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. 5 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
1818 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
4. În intervalul 21
octombrie 2014 13 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 11
alegători, dintre
care 10 alegători
cu domiciliul în
comuna Broșteni și
1 alegător cu
domiciliul în alt
UAT, toate fiind
radiate în Registrul
electoral de către
persoana
desemnată prin
Dispoziția

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

primarului să
opereze în
Registrul electoral
în termen de 24
ore de la data
luării la cunoștință
a decesului
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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

111 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Mera

13.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. 6 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
3276 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
4. În intervalul 09
octombrie 2014 13 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 17
alegători cu
domiciliul în
comuna Mera,
toate fiind radiate
în Registrul
electoral de către
persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
opereze în
Registrul electoral

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

în termen de 24
ore de la data
luării la cunoștință
a decesului
5. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente nu
au fost predate
spre topire.

112 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Răstoaca

14.05.15

Necula
Iuliana
Andreea
Bîrhală
Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

Îndrumare și
control
electoral

Neefectuat

Reprezentații
Primăriei nu erau
la sediul instituției
la momentul
controlului și nu
ne-au putut fi puse
la dispoziție
documentele
solicitate

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

113 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Vulturu

14.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 31 alegători
sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
7093 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 14
noiembrie 2014 13 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 59
alegători, dintre
care 58 alegători
cu domiciliul în
comuna Vulturu și
1 alegător cu

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

domiciliul în alt
UAT, 54 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 cunoștință
a decesului și 5
acte radiate cu
depașirea
termenului legal
de 24 ore
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spre
topire.

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

114 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Milcovul

19.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. 5 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
3043 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
4. În intervalul 19
noiembrie 2014 19 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 21
alegători, cu
domiciliul în
comuna Milcovul,
20 fiind radiate în
Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
opereze în
Registrul electoral
în termen de 24

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

ore de la data
luării la cunoștință
a decesuluii și 1
act radiat cu
depășirea
termenului legal
de 24 ore
5. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente nu
au fost predate
spre topire.

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

115 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Răstoaca

19.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Nefectuat

Reprezentați
i Primăriei
nu erau la
sediul
instituției la
momentul
controlului și
nu ne-au
putut fi puse
la dispoziție
documentele
solicitate

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 4 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
2145 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 19
noiembrie 2014 19 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 19
alegători, cu
domiciliul în
comuna Răstoaca,
toate fiind radiate
în Registrul

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

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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

116 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Tîmboești

19.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 21 alegători
sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
2382 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 25
septembrie 2014 19 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 19
alegători, cu
domiciliul în
comuna Tîmboești
toate fiind radiate
în Registrul

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

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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

117 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Pufești

20.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Suraia

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 7 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
3347 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 20
noiembrie 2014 20 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 24
alegători, dintre
care 22 alegători
cu domiciliul în
comuna Pufești și
2 alegători cu

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

domiciliul în alte
UAT-uri, 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 cunoștință
a decesuluiii și 8
acte de deces
radiate cu
depășirea
termenului legal
de 24 ore
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente nu
au fost predate
spre topire.

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

118 Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Mărașu

05.05.15

Anghel
Paula
Nicoleta

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, pe
străzi și apoi în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu.3. Un
număr de 22
alegători sunt
înscrişi în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
855 fără mențiuni
la adresa de
domiciliu.4. În
intervalul:
05.11.2014 –
04.05.2015, s-au
înregistrat un
număr de 16 acte

Măsuri dispuse
cu caracter
permanent:
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.Terme
n 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.

de deces pentru
alegători cu
ultimul domiciliu
în comună și
pentru alegători cu
domiciliul în altă
localitate, fiind
radiate în Registrul
electoral de către,
persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
opereze în
Registrul electoral,
cu respectarea
termenului legal
de 24 ore de la
data luării la
conoștință a
decesului.
5. Potrivit datelor
furnizate, se
organizează
acţiuni de
popularizare a
posibilităţii de
consultare a LEP
de către alegători
și există asigurate
condiţiile necesare
consultării
acestora cu
respectarea
prevederilor Legii
677/2001
actualizată cu
completările şi

3.Asigurarea din
timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi
amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
nr. 4/2008 și nr.
5/2014 ale AEP.

modificările
ulterioare, numai
în perioada
electorală. La data
controlulu există o
notă de informare
afișată la avizierul
Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente au
fost predate spre
topire conform
Procesului Verbal
din data 06.03.2015.
7.Lista electorale
complementara
este întocmită
conform cerințelor
legale, păstrată și
semnată
corespunzător.

119 Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Frecăței

06.05.15

Anghel
Paula
Nicoleta

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 05.05.2015 în
Comuna Traian

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, pe
străzi și apoi în
ordinea alfabetică
a alegătorilor, în
cazul celor fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu.3. Un
număr de 5
alegători sunt
înscrişi în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
748 de alegători
fără mențiuni la
adresa de
domiciliu..4. În
intervalul:
05.11.2014 –
04.05.2015, s-au
înregistrat un

Măsuri dispuse
cu caracter
permanent:
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.Terme
n 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.

număr de 7 (șapte)
acte de deces
pentru alegători cu
ultimul domiciliu
în comună și
pentru alegători cu
domiciliul în altă
localitate,3 fiind
radiate în Registrul
electoral de către,
persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
opereze în
Registrul electoral,
cu respectarea
termenului legal
de 24 ore de la
data luării la
conoștință a
decesului, iar
celelalte 4 acte, cu
depășirea
termenului de 24
de ore.
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

3.Asigurarea din
timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi
amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
nr. 4/2008 și nr.
5/2014 ale AEP.

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.
7.Lista electorale
complementara
este întocmită
conform cerințelor
legale, păstrată și
semnată
corespunzător.

120 Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Săhăteni,
jud. Buzău

12.05.15

Anghel
Paula
Nicoleta

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
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;

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, apoi
în ordinea
alfabetică a
alegătorilor.3. Un
număr de 17
alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
intervalul: 12
noiembrie 2014 –
11 mai 2015, sau înregistrat un
număr de 29 acte
de deces pentru
alegători cu
ultimul domiciliu
în comuna Cireșu
sau în alt UAT,
acestea fiind
radiate în Registrul

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.
Modificarea
Dispoziției
primarului
nr.179/02.07.20
13 prin numirea
a încă unei
persoane să
opereze ân
Registrul
Electoral.
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

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.

electoral de către,
persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
efectueze
operațiuni. 9
alegători pentru
care s-au emis
următoarele acte
de deces: Act de
deces
nr.15/26.03.2015,
Act de deces
nr.9/02.03.2015,
Act de deces
nr.7/01.02.2015,
Act de deces
nr.4/14.01.2015,A
ct de deces
nr.1/05.01.2015,A
ct de deces
nr.54/30.12.2014,
Act de deces
nr.53/28.12.2014,
Act de deces
nr.49/12.11.2014
radierea s-a
efectuat cu
depășirea
termenului legal
de 24 de ore de la
luarea la
cunoștință a
motivelor ce
impun radierea.
5. Potrivit datelor
furnizate, se

Legea nr.
35/2008 cu
modificările şi
completările
ulterioare.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanent
3.Asigurarea din
timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi
amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP.

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. Din informaţiile
furnizate, Biroul
pentru Imigrări al

Jud. Buzău nu a
predat până la
momentul
controlului Lista
electorală
complementară
pentru Primăria
Comunei Săhăteni.
La nivelul comunei
nu au fost
întocmite liste
electorale
speciale,întrucât
nu au fost
înregistrate cereri
ale alegătorilor
comunitari pentru
exercitarea
dreptului de vot.

121 Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Stâlpu, jud.
Buzău

12.05.15

Anghel
Paula
Nicoleta

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 12.05.2015 în
Comuna Săhăteni

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, 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: 12
noiembrie 2014 –
11 mai 2015, sau înregistrat un
număr de 20 acte
de deces pentru
alegători cu
ultimul domiciliu
în comuna sau în
alt UAT, 19 acte de
deces au fost
radiate radiate în
Registrul electoral

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.Terme
n de realizare: în
24 de ore de la
data luării la
cunoştinţă de
către primar a

de către, persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
efectueze
operațiuni, cu
respectarea
termenului legal
de 24 de ore, un
sigur alegător din
alt UAT nu a fost
radiat ,
efectuându-se
comunicare către
jud.Prahova, Act
de deces
nr.1/03.01.2015.
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

cazurilor ce
impun
actualizarea sau
radierea. 2.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Ter
men de
realizare:
permanent
3.Asigurarea din
timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi
amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP.

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
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 .

122 Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Racovițeni,
jud. Buzău

13.05.15

Anghel
Paula
Nicoleta

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 12.05.2015 în
Comuna Săhăteni

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, 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: 13
noiembrie 2014 –
12 mai 2015, sau înregistrat un
număr de 16 acte
de deces pentru
alegători cu
ultimul domiciliu
în comună și un
act de deces
pentru un alegător
cu domiciliul în alt
UAT. Un număr 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.
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.Terme
n de realizare: în
24 de ore de la
data luării la
cunoştinţă de
către primar a

15 acte de deces
au fost radiate în
Registrul electoral
de către, persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
efectueze
operațiuni cu
respectarea
termenului legal
de 24 de ore. Un
singur alegător
pentru care s-a
emis Actul de
deces nr/
18/19.12.2014
radierea in
Registrul electoral
s- a efectuat cu
depășirea
termenului legal
de 24 de ore, iar
alegătorul cu Act
de deces
nr.7/06.02.2015
nu era radiat din
aplicația
informatică.
5. Potrivit datelor
furnizate, se
organizează
acţiuni de
popularizare a
posibilităţii de
consultare a LEP
de către alegători
și există asigurate

cazurilor ce
impun
actualizarea sau
radierea. 2.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Ter
men de
realizare:
permanent
3.Asigurarea din
timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi
amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP.

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. 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 .

123 Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Topliceni,
jud. Buzău

13.05.15

Anghel
Paula
Nicoleta

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 12.05.2015 în
Comuna Săhăteni

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, apoi
în ordinea
alfabetică a
alegătorilor.3. Un
număr de 3 (trei)
alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
intervalul: 13
noiembrie 2014 –
12 mai 2015, sau înregistrat un
număr de 37 acte
de deces pentru
alegători cu
ultimul domiciliu
în comună și
pentru alegători cu
ultimul domiciliu
în alt UAT. Un

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

număr de 35 acte
de deces au fost
radiate în Registrul
electoral de către,
persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
efectueze
operațiuni cu
respectarea
termenului legal
de 24 de ore. Un
singur alegător
pentru care s-a
emis Actul de
deces nr.
15/20.04.2015
radierea in
Registrul electoral
s- a efectuat sub
îndrumarea
echipei de control,
iar Actul de deces
nr. 18/08.05.2015
a fost radiat cu
depășirea
termenului legal
de 24 de ore.
5. Potrivit datelor
furnizate, se
organizează
acţiuni de
popularizare a
posibilităţii de
consultare a LEP
de către alegători
și există asigurate

modificările şi
completările
ulterioare.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanent
3.Asigurarea din
timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi
amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP.

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
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 .

124 Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Tisău , jud.
Buzău

14.05.15

Anghel
Paula
Nicoleta

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 12.05.2015 în
Comuna Săhăteni

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, apoi
în ordinea
alfabetică a
alegătorilor.3. Un
număr de 7 (șapte)
alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
intervalul: 14
noiembrie 2014 –
13 mai 2015, sau înregistrat un
număr de 46 acte
de deces pentru
alegători cu
ultimul domiciliu
în comună și
pentru alegători cu
ultimul domiciliu
în alt UAT. Un

Recomandări:
1. Predarea spre
topire a
exemplarelor
anterioare ale
LEP conform
dispoziţiei art. 70
alin (5) din Legea
370/2004
republicată cu
completările şi
modificările
ulterioare.
2. Depunerea
diligențelor
necesare pentru
intrarea în
legalitate a
alegătorilor fără
serie și număr
act de identitate.
3. Afișarea unui
anunț la avizierul
instituției cu
privire la
posiblilitatea
alegătorilor cu
domiciliul în
comună de a
consulta datele
înscrise în LEP,
cu respectarea
Lg.677/2001
privind protecția
datelor cu
caracter
personal.
Măsuri dispuse:

număr de 43 acte
de deces au fost
radiate în Registrul
electoral de către,
persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
efectueze
operațiuni cu
respectarea
termenului legal
de 24 de ore. Un
singur alegător
pentru care s-a
emis Actul de
deces nr.
31/17.04.2015
radierea in
Registrul electoral
s- a efectuat sub
îndrumarea
echipei de control,
iar Actul de deces
nr. 70/11.12.2015,
și actul de deces
emis în data de
13.01.2015 nr.3 a
fost radiat cu
depășirea
termenului legal
de 24 de ore.
5. Potrivit datelor
furnizate, nu se
organizează
acţiuni de
popularizare a
posibilităţii de

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanent
3.Asigurarea din

consultare a LEP
de către alegători
și nu există
asigurate condiţiile
necesare
consultării
acestora cu
respectarea
prevederilor 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. Lista electorală
complementară
este pastrată în
condiții
corespunzătoare

timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi
amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP.

de secretarul
instituției, intr-un
registru cu file
detașabile, însă nu
era 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 .

125 Filiala Brăila
SudEst

Comuna
Vadu Pașii,
jud. Buzău

14.05.15

Anghel
Paula
Nicoleta

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 12.05.2015 în
Comuna Săhăteni

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate de
secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare
fiind semnate pe
ultima filă de
acesta şi de către
primarul
comunei.2. Lista
electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, apoi
în ordinea
alfabetică a
alegătorilor.3. Un
număr de 9 (nouă)
alegători sunt
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
intervalul: 14
noiembrie 2014 –
13 mai 2015, sau înregistrat un
număr de 65 acte
de deces pentru
alegători cu
ultimul domiciliu
în comună și
pentru alegători cu
ultimul domiciliu
în alt UAT. Un

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.
Actualizarea
Dispoziției
primarului
nr.226/11.05.20
13 prin numirea
a încă unei
persoane să
opereze în
Registrul
Electoral.
3. Depunerea
diligențelor
necesare pentru
intrarea în
legalitate a
alegătorilor fără
serie și număr
act de identitate.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea
datelor de
identificare ale
cetăţenilor
români cu drept
de vot înscrise în

număr de 8 (opt)
acte de deces au
fost radiate în
Registrul electoral
de către, persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
efectueze
operațiuni cu
depășirea
termenului legal
de 24 de ore, iar
un număr de 7
(șapte) alegători
decedați în
perioada
12.04.2015 05.05.2015
radierea acestora
in Registrul
electoral s- a
efectuat sub
îndrumarea
echipei de control.
5. Potrivit datelor
furnizate, nu se
organizează
acţiuni de
popularizare a
posibilităţii de
consultare a LEP
de către alegători
și nu există
asigurate condiţiile
necesare
consultării
acestora cu

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.Terme
n 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.Ter
men de
realizare:
permanent
3.Asigurarea din
timp a tuturor
materialelor de
logistică
electorală
necesare,
organizarea şi

respectarea
prevederilor 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. Lista electorală
complementară
este pastrată în
condiții
corespunzătoare
de secretarul
instituției, intr-un
registru cu file
detașabile,
semnată de primar
și secretar. Din
informaţiile

amenajarea
secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP.

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 .

126 Filiala Buzău
SudEst

Comuna
12.05.15
Cochirleanca

Ionașcu
Adriana

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 12.05.2015 în
Comuna Năeni

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele
electorale
permanente sunt
păstrate în
condiții
corespunzătoare și
sunt semnate pe
ultima filă de
secretarul și
primarul uat.2.
Lista electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, în
ordinea alfabetică
a alegătorilor
întrucât la nivelul
comunei nu există
un nomenclator
stradal.3. Nu
există alegători
înscriși în lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate.4. În
SIRE în modulul
Rapoarte la data
prezentei sunt
înscrişi 103
alegători cu drept
de vot radiat: 3
(trei ) persoane
radiate ca urmare
a condamnării prin
hotărâre
judecătorescă
definitivă cu

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

pedeapsa
interzicerii
drepturilor
electorale și 100
de persoane
radiate ca urmare
a decesului. În
perioada
11.11.2014 –
12.05.2015 din
informațiile puse
la dispoziție din
Registrul Stării
Civile - Acte de
deces s-a
constatat că au
fost emise 35 acte
de deces pentru
alegători cu drept
de vot: 1 care a
avut ultimul
domiciliu pe raza
altei unități
administrativ
teritoriale iar 34
acte de deces
emise pentru
alegători care au
avut ultimul
domiciliu pe raza
Comunei
Cochirleanca. 3 (
trei ) decesele
înregistrate au fost
operate în SIRE cu
depășirea
termenului legal
de 24 ore și 3 ( trei

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.Terme

) decese nu erau
radiate din SIRE la
data controlului.
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, numai
în perioada
electorală. 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. Nu

n 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.Ter
men de
realizare:
permanentS-a
atras atenţia
reprezentanţilor
Instituţiei
primarului
Cochirleanca
asupra faptelor
ce constituie
contravenţii
potrivit legislaţiei
electorale şi a
sancţiunilor
aplicabile în
cazul
nerespectării
dispoziţiilor
legale.

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
Cochirleanca.
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.

127 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Slobozia
Ciorăști

21.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 19.05.2015 în
Comuna Milcovul

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 4 alegători sunt
înscriși în Lista
electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
1735 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 21
noiembrie 2014 21 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 27
alegători, cu
domiciliul în
comuna Slobozia
Ciorăști, 26 fiind
radiate în Registrul

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

electoral de către
persoana
desemnată prin
Dispoziția
primarului să
opereze în
Registrul electoral
în termen de 24
ore de la data
luării la cunoștință
a decesuluii și 1
act de deces radiat
cu depășirea
termenului legal
de 24 ore
6. Exemplarele
anterioare ale
listelor electorale
permanente nu
au fost predate
spre topire.

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.Rec
omandări: 1.
Predarea spre
topire prin
intermediul
agenţilor
economici
specializaţi a
listelor
electorale
permanente
conform art. 70
alin. (5) din
Legea nr.
370/2004.

128 Filiala Vrancea
SudEst

Comuna
Tătăranu

21.05.15

Necula
Iuliana
AndreeaBîr
hală Laura
Mădălina

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 19.05.2015 în
Comuna Milcovul

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. Lista electorală
complementară
este păstrată în
condiții
corespunzătoare și
este semnată de
primar si secretar.
4. 10 alegători
sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără
serie şi număr act
de identitate și
4012 alegători fără
mențiuni privind
adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 21
noiembrie 2014 21 mai 2015 s-au
înregistrat acte de
deces pentru un
număr de 49
alegători, cu
domiciliul în
comuna Tătăranu,
toate fiind radiate
în Registrul

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

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

secţiilor de
votare cu
respectarea
recomandărilor
AEP prin
hotărârile nr.
4/2008 şi nr.
5/2014.3.
Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.

