Filiala Sud - Est
Nr.
crt.

Judeţul

1.

Brăila

2.

Brăila

Instituţia

Instituţia
Prefectului –
judeţul Brăila
Data
controlului:
programat
04.03.2014
Efectuat
04.03.2014

S.P.C.J.E.P.
Brăila

Obiectivele activităţii de îndrumare şi
control electoral
 Organizarea activităţilor de instruire
organizate la nivelul judeţului a
funcţionarilor publici cu atribuţii în materie
electorală, a primarilor şi secretarilor
unităţilor administrativ – teritoriale cu
privire la sarcinile ce le revin în vederea
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a
alegerilor;
 Organizarea activităţilor de instruire
organizate la nivelul judeţului a persoanelor
desemnate la nivelul primăriilor să opereze
în Sistemul Informatic al Registrului
Electoral;
 Monitorizarea modului în care prefecţii
şi preşedinţii tribunalelor comunică, potrivit
solicitării AEP, informaţiile cerute privind
avizarea persoanelor care pot deveni
preşedinţi de secţii de votare şi locţiitori ai
acestora;
 Obținerea de informații privind modul
de distribuire a buletinelor de vot, a
ştampilelor de control şi a ştampilelor cu
menţiunea VOTAT, precum şi a celorlalte
materiale necesare votării;
 Obținerea de informații privind modul
de stabilire a localurilor secţiilor de votare
şi a sediilor birourilor electorale, precum şi
dotarea cu logistica necesară desfăşurării
activităţilor specifice;
 Informare asupra altor teme electorale.
 Obținerea de informații privind modul
de efectuare a comunicărilor necesare
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Constatări

Măsuri dispuse

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Nu a fost cazul

 Toate operațiunile se
desfășoară conform

 Nu a fost cazul

Data
controlului:
programat
04.03.2014
Efectuat
04.03.2014

3.

4.

Brăila

B.J.A.B.D.E.P.
Brăila
Data
controlului:
programat
04.03.2014
Efectuat
04.03.2014

Brăila

Biroul Județean
pentru Imigrări
Brăila
Data
controlului:
programat
04.03.2014
Efectuat
04.03.2014
Primăria
municipiului
Brăila

5.

Brăila

Data
controlului:
programat
04.03.2014
Efectuat
19.03.2014

actualizării listelor electorale permanente;
 Evidenţa cărţilor de alegător rămase
nedistribuite;
 Analiza demersurilor efectuate pentru
punerea în legalitate a persoanelor fără
acte de identitate;
 Discuții privind erorile constatate în
actele de identitate eliberate;

Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Discuții privind erorile constatate în
actele de identitate eliberate;

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.

 Nu a fost cazul

 Verificarea modului în care Biroul
Județean pentru Imigrări și-a îndeplinit
atribuțiile legale privind listele electorale
complementare;

 Listele electorale
complementare au fost tipărite
și predate primarilor conform
prevederilor legale

 Nu a fost cazul

 Urmărirea modului de păstrare a listelor
electorale, verificarea modului de întocmire
a listelor electorale, verificarea semnării
listelor electorale de către persoanele
abilitate,
 Verificarea modului de respectare a
prevederilor legale privind autorizarea
persoanei/persoanelor care efectuează
operaţiuni în Registrul Electoral și in listele
electorale;
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 Lista electorală
permanentă tipărită din
registrul electoral la data de
02.08.2013 nu cuprinde
rubrică destinată semnăturii
persoanelor abilitate pe
ultima filă şi nu este semnată
de primar şi secretar;
 Lista electorală
permanentă este întocmită pe

1. Semnarea listei
electorale permanente de
către primar şi secretar,
conform disp. art. 26 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Păstrarea listei
electorale permanente în
registru special cu file

Data ultimului
control
efectuat:
21.03.2013
MĂSURI
DISPUSE:
Transmiterea
modificărilor
intervenite
după predarea
copiilor de pe
listele
electorale, către
judecătorie şi
biroul electoral
al secţiei de
votare în 24
ore.

 Verificarea modului de respectare a
prevederilor legale privind efectuarea
înregistrarilor sau a radierilor în Registrul
electoral la termenele stabilite potrivit
prevederilor legale în vigoare.
 Verificarea asigurării din timp a logisticii
necesare tipăriririi listelor electorale
permanente și a copiilor de pe listele
electorale permanente, precum și a listelor
electorale suplimentare.
 Verificarea efectuării de comunicări
către judecatoria competentă territorial cu
privire la modificarile operate în listele
electorale complementare și/sau speciale
existente la primărie.
 Verificarea modului de respectare a
prevederilor legale privind soluționarea
solicitărilor primite de la cetățenii
comunitari în vederea exercitării dreptului
de vot de către aceștia la alegerea
membrilor din România în Parlamentul
European.
 Respectarea de catre primar a obligației
de a pune la dispoziția alegătorilor spre
consultare a listelor electorale, precum și a
modului de solutionare a întâmpinărilor
privind omisiunile, înscrierile greșite sau
erorile din listele electorale, modul de
respectare a protecției datelor cu caracter
personal.
 Acordarea de îndrumare privind
modalitatea de predare spre topire a
listelor electorale permanente.
 Obținerea de informații privind
problemele întampinate în accesarea și
operarea în aplicația Registrul Electoral,
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străzi, în ordinea alfabetică a
alegătorilor dar nu este
ordonată după denumirea
arterelor, alfabetic;
 Există alegători înscrişi în
lista electorală permanentă
fără adresa de domiciliu dar
care în Sistemul informatic al
Registrului electoral sunt
înscrişi cu adresa de domiciu
în format “număr imobil –
1BIS, 2BIS etc.”
 Comunicarea situaţiei
persoanelor decedate se
efectuează decadal de către
Biroul de stare civilă către
Biroul de evidenţă a
persoanelor din cadrul
S.P.C.L.E.P. Brăila;
 Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente
nu au fost predate spre topire,
conform disp. art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004 cu
modificările şi completările
ulterioare;
 Listele electorale
complementare nu sunt
păstrate în registru special cu
file detaşabile şi nu sunt
semnate de primar şi secretar.

detaşabile, de către
secretarului municipiului
Brăila, conform disp. art. 26
alin. (5) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul
electoral şi radierea
acestora în cazurile
prevăzute de lege, conform
art. 23 din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
4. Semnarea listei
electorale complementare
de către primar şi secretar,
conform disp. art. 221 din
Legea nr. 67/2004
actualizată.
5. Păstrarea listei
electorale complementare
în registru special cu file
detaşabile, conform disp.
art. 221 din Legea nr.
67/2004 actualizată.
6. Întocmirea şi punerea
la dispoziţia alegătorilor
spre consultare a listei
electorale permanente,
conform disp. art. 26 alin.
(1) – (6) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi

6.

Brăila

S.P.C.L.E.P.
Brăila
Data
controlului:
programat
04.03.2014
Efectuat
19.03.2014
Data ultimului
control
efectuat:
21.03.2013

acordarea de îndrumare privind
modalitatea de operare în Registrul
Electoral.
 Verificarea modului de respectare a
prevederilor legale privind delimitarea
secțiilor de votare și stabilirea sediilor
acestora.
 Verificarea modului de păstrare și
gestionare a logisticii electorale utilizate la
consultările electorale anterioare și stadiul
procurării logisticii electorale necesare
pentru desfașurarea alegerilor.
 Obținerea de informații privind
principalele probleme întampinate în
organizarea îi desfașurarea consultărilor
electorale anterioare.
 Urmărirea modului de respectare a
deciziilor și hotărârilor birourilor electorale,
a instrucțiunilor și hotărârilor Autorității
Electorale Permanente.
 Verificarea gradului de respectare a
termenelor prevăzute în Programul
Calendaristic.
 Verificarea modului de efectuare a
comunicărilor privind actualizarea listelor
electorale permanente;
 Evidenţa cărţilor de alegător rămase
nedistribuite;
 Analiza demersurilor efectuate pentru
punerea în legalitate a persoanelor fără
acte de identitate;
 Discuții privind actele de identitate
eliberate;
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completările ulterioare.
7. Modificările intervenite
după predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente către birourile
electorale ale secţiilor de
votare se vor comunica AEP
şi biroului electoral al
secţiei de votare în termen
de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările
şi completările ulterioare.
8. Transmiterea către AEP
a copiilor de pe cererile
alegătorilor comunitari,
însoţite de copii ale actelor
de identitate ale acestora.

 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.



7.

8.

9.

10.

Tulcea

Instituţia
Prefectului –
judeţul Tulcea
Data
controlului:
programat
05.03.2014
Efectuat
19.03.2014

Tulcea

S.P.C.J.E.P.
Tulcea
Data
controlului:
programat
05.03.2014
Efectuat
19.03.2014

Tulcea

Tulcea

B.J.A.B.D.E.P.
Tulcea
Data
controlului:
programat
05.03.2014
Efectuat
19.03.2014
Serviciul
Județean
pentru Imigrări
Tulcea
Data
controlului:
programat
05.03.2014
Efectuat
19.03.2014

 conform obiectivelor de la pct. 1.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Nu a fost cazul

 conform obiectivelor de la pct. 2.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.

 Nu a fost cazul

 conform obiectivelor de la pct. 3.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Nu a fost cazul

 conform obiectivelor de la pct. 4.

 Listele electorale
complementare au fost tipărite
și predate primarilor conform
prevederilor legale

 Nu a fost cazul
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Primăria
municipiului
Tulcea

 Lista electorală
permanentă tipărită din
registrul electoral la data de
01.08.2013 nu este păstrată în
registru cu file detaşabile şi nu
este semnată şi ştampilată de
primarul şi secretarul
municipiului Tulcea;

Data
controlului:
programat
05.03.2014
Efectuat
19.03.2014

11.

Tulcea

Data ultimului
control
efectuat:
25.04.2013

 conform obiectivelor de la pct. 5.

MĂSURI
DISPUSE:
Transmiterea
modificărilor
intervenite
după predarea
copiilor de pe
listele
electorale, către
judecătorie şi
biroul electoral
al secţiei de
votare în 24
ore.

 În Sistemul informatic al
Registrului electoral radierea
persoanelor decedate s-a
realizat până la data de
11.03.2014;
 Listele electorale
complementare nu sunt
păstrate în bibliorafturi cu file
detaşabile şi nu poartă pe
ultima filă semnătura şi
ştampila persoanelor abilitate;
 Măsurile dispuse prin
procesul – verbal de control
nr. 10180/25.04.2013 au fost
respectate partial.
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1. Semnarea listelor
electorale complementare
de către primar şi secretar,
conform disp. Art. 22 alin.
(3) din Legea nr. 67/2004,
republicată.
2. Păstrarea registrelor cu
listele electorale
complementare în condiţii
corespunzătoare.
3. Păstrarea registrelor cu
listele electorale
permanente în condiţii
corespunzătoare.
4. Semnarea şi
ştampilarea listelor
electorale permanente de
către primar şi secretar.
5. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul
electoral şi radierea
acestora din registrul
electoral se va realiza în 24
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar
a cazurilor care impun
actualizarea sau radierea,
conform art. 23 alin. (1) şi
(2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.

12.

13.

14.

Tulcea

Buzău

Buzău

S.P.C.L.E.P.
Tulcea
Data
controlului:
programat
05.03.2014
Efectuat
Control
neefectuat
Instituţia
Prefectului –
judeţul Buzău
Data
controlului:
programat
05.03.2014
Efectuat
19.03.2014
S.P.C.J.E.P.
Buzău
Data
controlului:
programat
05.03.2014
Efectuat
19.03.2014

15.

Buzău

B.J.A.B.D.E.P.
Buzău
Data
controlului:
programat
05.03.2014
Efectuat
19.03.2014

16.

Buzău

Biroul Județean

 conform obiectivelor de la pct. 6.

 Control neefectuat,
urmează a fi reprogramat

 conform obiectivelor de la pct. 1.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Nu a fost cazul

 conform obiectivelor de la pct. 2.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Nu a fost cazul

 conform obiectivelor de la pct. 3.

 conform obiectivelor de la pct. 4.
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 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.
 Listele electorale

 Acţiunea de control a
fost reprogramată.

 Nu a fost cazul

 Nu a fost cazul

pentru Imigrări
Buzău
Data
controlului:
programat
05.03.2014
Efectuat
19.03.2014
Primăria
municipiului
Buzău
Data
controlului:
programat
06.03.2014
Efectuat
18.03.2014

17.

Buzău

Data ultimului
control
efectuat:
20.03.2013

complementare au fost tipărite
și predate primarilor conform
prevederilor legale

 conform obiectivelor de la pct. 5.

MĂSURI
DISPUSE:
Transmiterea
modificărilor
intervenite
după predarea
copiilor de pe
listele
electorale, către
judecătorie şi
biroul electoral
al secţiei de
votare în 24
8

 Lista electorală
permanentă tipărită din
registrul electoral la data de
05.08.2013 este păstrată în cutii
de carton, nu cuprinde rubrică
destinată semnăturii
persoanelor abilitate pe ultima
filă şi nu este semnată de
primar şi secretar;
 Lista electorală
permanentă este întocmită pe
străzi, în ordinea alfabetică a
alegătorilor dar nu este
ordonată după denumirea
arterelor, alfabetic;
 Există alegători înscrişi în
lista electorală permanentă fără
adresa de domiciliu dar care în
Sistemul informatic al
Registrului electoral sunt
înscrişi cu adresa de domiciu în
format “număr imobil – 1BIS,
2BIS etc
 Există alegători înscrişi în
lista electorală permanentă şi în
Sistemul informatic al
Registrului electoral cu număr
act de identitate format din mai

1. Păstrarea listei
electorale permanente în
registru special cu file
detaşabile, de către
secretarului municipiului
Buzău, conform disp. art. 26
alin. (5) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Semnarea listei
electorale permanente de
către primar şi secretar,
conform disp. art. 26 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
3. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul
electoral şi radierea
acestora în cazurile
prevăzute de lege, conform
art. 23 din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
4. Întocmirea şi punerea

ore.

puţin de 6 cifre; numărul actului
de identitate cu 6 cifre în
format “XZ 000188” apare doar
în actul de identitate.
 Comunicarea situaţiei
persoanelor decedate se
efectuează lunar de către
S.P.C.L.E.P. Buzău către
persoanele autorizate din
cadrul Primăriei Buzău pentru a
opera în Registrul electoral;
 Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost predate
spre topire, conform disp. art.
70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 cu modificările şi
completările ulterioare;

la dispoziţia alegătorilor
spre consultare a listei
electorale permanente,
conform disp. art. 26 alin.
(1) – (6) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Depunerea diligenţelor
necesare pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor
înscrişi în Registrul electoral
şi în listele electorale
permanente fără serie şi
număr act de identitate.
6. Modificările intervenite
după predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente către birourile
electorale ale secţiilor de
votare se vor comunica AEP
şi biroului electoral al
secţiei de votare, conform
disp. art. 26 alin. (11) din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Transmiterea către AEP
a copiilor de pe cererile
alegătorilor comunitari,
însoţite de copii ale actelor
de identitate ale acestora.
8. Respectarea hotărârilor
şi instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
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 conform obiectivelor de la pct. 6.

 Nu a fost cazul

19. Vrancea

Instituţia
Prefectului –
judeţul Vrancea
Data
controlului:
programat
11.03.2014
Efectuat
12.03.2014

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.

 conform obiectivelor de la pct. 1.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Nu a fost cazul

20. Vrancea

S.P.C.J.E.P.
Vrancea
Data
controlului:
programat
11.03.2014
Efectuat
12.03.2014

 conform obiectivelor de la pct. 2.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.

 Nu a fost cazul

 conform obiectivelor de la pct. 3.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Nu a fost cazul

18.

Buzău

21. Vrancea

22. Vrancea

S.P.C.L.E.P.
Buzău
Data
controlului:
programat
06.03.2014
Efectuat
18.03.2014

B.J.A.B.D.E.P.
Vrancea
Data
controlului:
programat
11.03.2014
Efectuat
12.03.2014
Serviciul

 conform obiectivelor de la pct. 4.
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 Listele electorale

 Nu a fost cazul

Județean
pentru Imigrări
Vrancea
Data
controlului:
programat
11.03.2014
Efectuat
12.03.2014

complementare au fost tipărite
și partial predate primarilor
conform prevederilor legale

Primaria
municipiului
Focşani

23. Vrancea

Data
controlului:
programat
11.03.2014
Efectuat
27.03.2014

 Un număr de 197 alegători
sunt înscrişi în Lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate;

Data ultimului
control
efectuat:
10.04.2013

 Un număr de 3 alegători
sunt înscrişi în lista electorală
complementară fără menţiunea
datei şi locului naşterii;

 conform obiectivelor de la pct. 5.

 Un număr de 38 alegători
sunt înscrişi în lista electorală
complementară fără menţiunea
locului naşterii.

MĂSURI
DISPUSE:
Transmiterea
modificărilor
intervenite
după predarea
copiilor de pe
listele
electorale, către
judecătorie şi
biroul electoral
11

1. Păstrarea listei
electorale complementare
în registru special cu file
detaşabile, conform disp.
art. 221 alin. (3) din Legea
nr. 67/2004 cu modificările
şi completările ulterioare.
2. Desemnarea, prin
dispoziţia primarului, a
persoanei autorizate pentru
operarea în listele
electorale complementare
şi speciale, având în vedere
disp. art. art. 223 şi ale art.
103 lit. (e) din Legea nr.
67/2004 cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul
electoral şi radierea
acestora în cazurile
prevăzute de lege, se va
realiza în 24 ore de la data
luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor care

al secţiei de
votare în 24
ore.

impun actualizarea sau
radierea, conform art. 23
din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
4. Semnarea listei
electorale permanente de
către primar şi secretar şi
păstrarea exemplarului
original al listei electorale
permanente în register
speciale cu file detaşabile
de către secretarul
municipiului, conform disp.
art. 26 din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Întocmirea şi punerea
la dispoziţia alegătorilor
spre consultare a listei
electorale permanente,
conform disp. art. 26 alin.
(1) – (6) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Modificările intervenite
după predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente către birourile
electorale ale secţiilor de
votare se vor comunica AEP
şi biroului electoral al
secţiei de votare, conform
disp. art. 26 alin. (11) din
Legea nr. 35/2008 cu
12

modificările şi completările
ulterioare.
7. Asigurarea din timp a
materialelor de logistica
electorala necesare
sectiilor de votare si
amenajarea localurilor
sectiilor de votare conform
recomandarilor stabilite
prin Hotararea AEP nr
4/2008.
8. Respectarea hotărârilor
şi instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.

24. Vrancea

25. Vrancea

S.P.C.L.E.P.
Focşani
Data
controlului:
programat
11.03.2014
Efectuat
27.03.2014
Data ultimului
control
efectuat:
10.04.2013
Primaria
municipiului
Adjud
Data
controlului:
programat

 conform obiectivelor de la pct. 6.

 conform obiectivelor de la pct. 5.
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 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.

 La nivelul municipiului
Adjud există un număr de 29
alegători fără acte de
identitate;

 Nu a fost cazul

1. Întocmirea listei
electorale permanente
conform dispoziţiilor legale
şi punerea la dispoziţia
alegătorilor spre consultare,
cu respectarea dispoziţiilor
Legii nr. 677/2001 privind

12.03.2014
Efectuat
25.03.2014

protecţia datelor cu
caracter personal, conform
disp. art. 26 alin. (1) – (6)
din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare şi ale Legii nr.
677/2001 privind protecţia
datelor cu caracter
personal.

Data ultimului
control
efectuat:
05.06.2013
MĂSURI
DISPUSE:
Transmiterea
modificărilor
intervenite
după predarea
copiilor de pe
listele
electorale, către
judecătorie şi
biroul electoral
al secţiei de
votare în 24
ore.

2. Semnarea listei
electorale permanente de
către primar şi secretar şi
păstrarea acesteia în
register speciale cu file
detaşabile de către
secretarul municipiului
Adjud, conform disp. art. 26
din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
3. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul
electoral şi radierea
acestora în cazurile
prevăzute de lege, se va
realiza în termen de 24 ore
de la data luării la
cunoştinţă de către primar
a cazurilor care impun
actualizarea sau radierea,
conform art. 23 din Legea
nr. 35/2008 cu modificările
şi completările ulterioare.
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4. Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi către
birourile electorale ale
secţiilor de votare, în
termen de 24 ore, a
modificărilor intervenite
după predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente biroului
electoral al secţiei de
votare, conform disp. art.
26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Transmiterea către AEP
a copiilor de pe cererile
alegătorilor comunitari,
însoţite de copii ale actelor
de identitate ale acestora,
conform disp. art. 12 alin.
(10) di n Legea nr. 33/2007.
6. Respectarea hotărârilor
şi instucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.

26. Vrancea

S.P.C.L.E.P.
Adjud
Data
controlului:
programat
12.03.2014
Efectuat
25.03.2014

 conform obiectivelor de la pct. 6.
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 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.

 Nu a fost cazul

Data ultimului
control
efectuat:
05.06.2013
1. Semnarea listei
electorale permanente de
către primar şi secretar şi
păstrarea exemplarului
original al listei electorale
permanente de către
secretarul oraşului, în
registru special cu file
detaşabile, conform disp.
art. 26 alin. (5) din Legea nr.
35/2008, actualizată.

Primăria
oraşului
Mărăşeşti
Data
controlului:
programat
12.03.2014
Efectuat
25.03.2014

27. Vrancea

Data ultimului
control
efectuat:
16.04.2013

 conform obiectivelor de la pct. 5.

MĂSURI
DISPUSE:
Transmiterea
modificărilor
intervenite
după predarea
copiilor de pe
listele
electorale, către
judecătorie şi
biroul electoral
al secţiei de
votare în 24
ore.

2. Întocmirea listei
electorale permanente
conform dispoziţiilor legale
şi punerea la dispoziţia
alegătorilor spre consultare,
cu respectarea dispoziţiilor
Legii nr. 677/2001 privind
protecţia datelor cu
character personal,
conform disp. art. 26 alin.
(1) – (6) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare şi
ale Legii nr. 677/2001
privind protecţia datelor cu
caracter personal.
3. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul
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electoral şi radierea
acestora din registrul
electoral se va realiza în 24
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar
a cazurilor care impun
actualizarea sau radierea,
conform art. 23 alin. (1) şi
(2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
4. Modificările intervenite
după predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente către birourile
electorale ale secţiilor de
votare se vor comunica AEP
şi biroului electoral al
secţiei de votare, conform
disp. art. 26 alin. (11) din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
5. Transmiterea către AEP
a copiilor de pe cererile
alegătorilor comunitari,
însoţite de copii ale actelor
de identitate ale acestora,
conform disp. art. 12 alin.
(10) din Legea nr. 33/2007.
6. Respectarea hotărârilor
şi instucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
28. Vrancea

S.P.C.L.E.P

 conform obiectivelor de la pct. 6.
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 Toate operațiunile se

 Nu a fost cazul

Mărăşeşti
Data
controlului:
programat
12.03.2014
Efectuat
25.03.2014

desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.

Data ultimului
control
efectuat:
16.04.2013
Primăria
municipiului
Tecuci
29.

Galaţi

Data
controlului:
programat
13.03.2014
Efectuat
-

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor

Control reprogramat.

S.P.C.L.E.P.
Tecuci

30.

Galaţi

31. Vrancea

Data
controlului:
programat
13.03.2014
Efectuat
Primăria
oraşului Panciu
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Data
controlului:
programat
13.03.2014
Efectuat
-

activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

S.P.C.L.E.P
Panciu

32. Vrancea

Data
controlului:
programat
13.03.2014
Efectuat
-

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

 conform obiectivelor de la pct. 1.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Nu a fost cazul

 conform obiectivelor de la pct. 2.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de

 Nu a fost cazul

Instituţia
Prefectului –
judeţul
Constanţa
33. Constanţa

34. Constanța

Data
controlului:
programat
18.03.2014
Efectuat
05.03.2014
D.J.E.P.
Constanța
Data
controlului:
programat
18.03.2014
Efectuat
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Control reprogramat.

05.03.2014
B.J.A.B.D.E.P.
Constanța
35. Constanța

36. Constanța

37. Constanţa

38. Constanţa

Data
controlului:
programat
18.03.2014
Efectuat
05.03.2014
Serviciul
Județean
pentru Imigrări
Constanța
Data
controlului:
programat
18.03.2014
Efectuat
05.03.2014
Primaria
municipiului
Constanţa
Data
controlului:
programat
18.03.2014
Efectuat
S.P.C.L.E.P.
Constanţa
Data
controlului:

identitate.

 conform obiectivelor de la pct. 3.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 conform obiectivelor de la pct. 4.

 Listele electorale
complementare nu au fost
actualizate și predate
primarilor conform
prevederilor legale

 Actualizarea listelor
electorale complementare,
tiprărirea acestora în două
exemplare și predarea de
îndată a acestora către
primari

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.
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 Nu a fost cazul

programat
18.03.2014
Efectuat
Primaria
municipiului
Mangalia
39. Constanţa

40. Constanţa

41. Constanţa

42. Constanţa

Data
controlului:
programat
18.03.2014
Efectuat
S.P.C.L.E.P.
Mangalia
Data
controlului:
programat
18.03.2014
Efectuat
Primaria
oraşului Eforie
Data
controlului:
programat
19.03.2014
Efectuat
S.P.C.L.E.P.
Eforie

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare

Control reprogramat.

Data
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controlului:
programat
19.03.2014
Efectuat
Primaria
oraşului
Techirghiol
43. Constanţa

44. Constanţa

45. Constanţa

46. Constanţa

Data
controlului:
programat
19.03.2014
Efectuat
S.P.C.L.E.P.
Techirghiol
Data
controlului:
programat
19.03.2014
Efectuat
Primaria
municipiului
Medgidia
Data
controlului:
programat
20.03.2014
Efectuat
S.P.C.L.E.P.
Medgidia

pe Registrul Electoral

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:

Control reprogramat.
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Data
controlului:
programat
20.03.2014
Efectuat
Primaria
orașului Târgu
Bujor
47.

48.

Galați

Galați

49.

Galați

50.

Galați

Data
controlului:
programat
24.03.2014
Efectuat
S.P.C.L.E.P.
Târgu Bujor
Data
controlului:
programat
24.03.2014
Efectuat
Primaria
orașului Berești
Data
controlului:
programat
24.03.2014
Efectuat
S.P.C.L.E.P.

desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din

Control reprogramat.
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Berești

următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Data
controlului:
programat
24.03.2014
Efectuat
Instituţia
Prefectului –
judeţul Galaţi
51.

Galaţi

Data
controlului:
programat
25.03.2014
Efectuat
28.03.2014

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Nu a fost cazul

 conform obiectivelor de la pct. 2.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.

 Nu a fost cazul

 conform obiectivelor de la pct. 3.

 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014

 Nu a fost cazul

 conform obiectivelor de la pct. 1.

D.J.E.P. Galați

52.

Galaţi

Data
controlului:
programat
25.03.2014
Efectuat
28.03.2014
B.J.A.B.D.E.P.
Galați

53.

Galaţi

Data
controlului:
programat
25.03.2014
Efectuat
28.03.2014
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Serviciul
Județean
pentru Imigrări
Galați
54.

Galaţi

Data
controlului:
programat
25.03.2014
Efectuat
28.03.2014

 conform obiectivelor de la pct. 4.

 Lista electorală
permanentă tipărită din
registrul electoral la data de
01.08.2013 nu este păstrată în
registru cu file detaşabile şi nu
este semnată şi ştampilată de
persoanele abilitate;

Primaria
municipiului
Galaţi
Data
controlului:
programat
25.03.2014
Efectuat
28.03.2014
55.

Galaţi

Data ultimului
control
efectuat:
19.03.2013

 Listele electorale
complementare au fost
actualizate și predate partial
primarilor conform
prevederilor legale

 Un număr de 63 de
alegători sunt înscrişi în Lista
electorală permanentă fără
adresa de domiciliu;
 conform obiectivelor de la pct. 5.

MĂSURI
DISPUSE:
Transmiterea
modificărilor
intervenite
după predarea
copiilor de pe
listele
electorale, către

 Listele electorale
complementare sunt păstrate în
condiţii necorespunzătoare şi
nu poartă pe ultima filă
semnătura şi ştampila
persoanelor abilitate;
 Nu există acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a listelor electorale
permanente de către alegători;
 Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente
nu au fost predate spre topire,
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 Predarea deîndată a
listelor electorale
complementare către
primării

1. Semnarea şi
ştampilarea listelor
electorale complementare
de către persoanele
abilitate.
2. Păstrarea registrelor cu
listele electorale
complementare în condiţii
corespunzătoare.
3. Păstrarea registrelor cu
listele electorale
permanente în condiţii
corespunzătoare.
4. Semnarea şi
ştampilarea listelor
electorale permanente de
către persoanele abilitate.
5. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul
electoral şi radierea
acestora din registrul
electoral se va realiza în 24

judecătorie şi
biroul electoral
al secţiei de
votare în 24
ore.

conform disp. art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004 cu
modificările şi completările
ulterioare;
 Potrivit datelor furnizate de
reprezentantul SPCLEP Galaţi
există un număr de 1200 cărţi
de alegător rămase
nedistribuite; cărţile de alegător
nu se mai tipăresc din aprilie
2012.

S.P.C.L.E.P.
Galaţi
56.

57.

Galaţi

Buzău

Data
controlului:
programat
25.03.2014
Efectuat
20.03.2014
Primaria
municipiului
Râmnicu Sărat
Data
controlului:
programat
25.03.2014
Efectuat
27.03.2014

 conform obiectivelor de la pct. 6.

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Data ultimului
control
efectuat:
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 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.
 Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente
nu au fost predate spre topire,
conform disp. art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004 cu
modificările şi completările
ulterioare;
 Pentru dotarea şi
amenajarea secţiilor de votare
sunt necesare materiale de
logistică electorală
suplimentare întrucât Primăria
nu dispune de cabine de vot
suficiente;

ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar
a cazurilor care impun
actualizarea sau radierea,
conform art. 23 alin. (1) şi
(2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare..

 Nu a fost cazul

1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul
electoral şi radierea
acestora în cazurile
prevăzute de lege, se va
realiza în termen de 24 ore
de la data luării la
cunoştinţă de către primar
a cazurilor care impun
actualizarea sau radierea,
conform art. 23 din Legea
nr. 35/2008 cu modificările

25.04.2013

 Pentru actualizarea
Registrului electoral, Serviciul
de stare civilă comunică
decadal către persoanele
autorizate să opereze în
Registrul electoral situaţia
deceselor înregistrate;
 Există 92 de cărţi de
alegător rămase nedistribuite.

MĂSURI
DISPUSE:
Transmiterea
modificărilor
intervenite
după predarea
copiilor de pe
listele
electorale, către
judecătorie şi
biroul electoral
al secţiei de
votare în 24 ore

şi completările ulterioare.
2. Întocmirea şi punerea
la dispoziţia alegătorilor
spre consultare a listei
electorale permanente, cu
respectarea dispoziţiilor
Legii nr. 677/2001 privind
protecţia datelor cu
character personal,
conform disp. art. 26 alin.
(1) – (6) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Semnarea listei
electorale permanente de
către primar şi secretar,
conform disp. art. 26 din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
4. Păstrarea listei
electorale permanente în
registru special cu file
detaşabile, de către
secretarului municipiului,
conform disp. art. 26 alin.
(5) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
5. Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi către
birourile electorale ale
secţiilor de votare a
modificărilor intervenite
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după predarea copiilor de
pe listele electorale
permanente biroului
electoral al secţiei de
votare, conform disp. art.
26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Asigurarea din timp a
materialelor de logistică
electorală necesare
birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi
amenajarea acestora cu
respectarea recomandărilor
stabilite prin Hotărârea AEP
nr. 4/2008.
7. Respectarea hotărârilor
şi instucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
S.P.C.L.E.P.
Râmnicu Sărat

58.

Buzău

Data
controlului:
programat
25.03.2014
Efectuat
27.03.2014

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Data ultimului
control
efectuat:
25.04.2013
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 Toate operațiunile se
desfășoară conform
Programului Calendaristic
aprobat prin HG nr. 80/2014
 Din martie 2012 nu se mai
eliberează cărţi de alegător
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă actele de
identitate.

 Nu a fost cazul

Primaria
oraşului
Pătârlagele
59.

Buzău

Data
controlului:
programat
26.03.2014
Efectuat
-

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 5.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare
pe Registrul Electoral

Control reprogramat.

 conform obiectivelor de la pct. 6.

Controlul nu a fost efectuat din
următoarele motive:
- desfăşurarea altor
activităţi de îndrumare

Control reprogramat.

S.P.C.L.E.P.
Pătârlagele

60.

Buzău

Data
controlului:
programat
26.03.2014
Efectuat
Primaria
oraşului Nehoiu

61.

62.

Buzău

Buzău

Data
controlului:
programat
26.03.2014
Efectuat
S.P.C.L.E.P.
Nehoiu
Data
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controlului:
programat
26.03.2014
Efectuat
-

pe Registrul Electoral
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