Filiala Sud - Est
Nr.
crt.
1.

Judeţul

Instituţia controlată

Buzău

Primăria oraşului
Pogoanele
Data controlului:
programat
01.04.2014
Efectuat
01.04.2014
Data ultimului control
efectuat:
16.05.2013
MĂSURI DISPUSE:
1.Actualizarea
permanentă a listelor
electorale permanente
de către primar
împreună cu
S.P.C.L.E.P.,
efectuarea la termen a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în listele
electorale permanente
şi complementare.
2. Comunicarea către
judecătorie a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
păstrat la primărie.

Obiectivele activităţii de îndrumare şi
control electoral
 Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
 Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le
revin potrivit actelor normative în
materie electorală;
 Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegeri;
 Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
 Autorizarea persoanei / persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
 Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele abilitate;
 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;
 Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării
logisticii necesare pentru desfăşurarea
alegerilor;
 Verificarea modului de efectuare a
actualizării datelor înscrise în
Registrul Electoral pe baza
comunicărilor primite;
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Constatări
 Primăria oraşului
Pogoanele nu dispune de
urne mobile pentru dotarea
celor 4 secţii de votare din
localitate.

Măsuri dispuse
 Tipărirea listelor electorale
permanente la termenul stabilit prin H.G.
nr. 80/2004.
 Semnarea şi păstrarea listelor
electorale permanente editate pentru
consultările electorale, din Registrul
electoral, conform prevederilor legale.
 Respectarea prevederilor legale
privind efectuarea de operaţiuni de către
persoane autorizate în Registrul electoral.
 Efectuarea de operaţiuni în Registrul
electoral conform prevederilor art. 23 alin.
(1) şi (2) din Legea nr. 35/2008.
 Efectuarea de operaţiuni în listele
electorale permanente şi în copiile de pe
listele electorale permanente conform
prevederilor legale şi comunicarea
modificărilor acestora către Autoritatea
Electorală Permanentă.
 Respectarea hotărârilor Autorităţii
Electorale Permanente.

2.

Brăila

Primăria comunei
Surdila Greci

 Verificarea efectuării
comunicărilor prevăzute de lege;
 Verificarea gradului de respectare a
termenelor prevăzute în calendarul
electoral aferent consultărilor
electorale;
 Acordarea de îndrumare privind
operațiunile necesare a fi efectuate la
nivelul primăriei în Registrul
Electoral.
 conform obiectivelor de la pct. 1.

Data controlului:
programat
01.04.2014
Efectuat
01.04.2014

 Listele electorale
permanente nu sunt
semnate şi ştampilate de
persoanele abilitate.

Data ultimului control
efectuat:
21.07.2009

 Nu se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a
listelor electorale
permanente de către
alegători.

MĂSURI DISPUSE:
1.Efectuarea
permanentă de operări
în LEP şi transmiterea
acestora către
judecătorie.

3.

Buzău

Primăria comunei
Ziduri
Data controlului:
programat

 Listele electorale
permanente editate pentru
alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului
din anul 2012 nu sunt
păstrate în registre cu file
detaşabile.

 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;
 conform obiectivelor de la pct. 1.
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 Tipărirea listelor electorale
permanente stabilite prin H.G. nr.
80/2004.
 Semnarea şi păstrarea listelor
electorale permanente editate pentru
consultările electorale, din Registrul
electoral, conform prevederilor legale.
 Respectarea prevederilor legale
privind efectuarea de operaţiuni de către
personae autorizate în Registrul electoral.
 Efectuarea de operaţiuni în Registrul
electoral conform prevederilor art. 23 alin.
(1) şi (2) din Legea nr. 35/2008.
 Efectuarea de operaţiuni în listele
electorale permanente şi în copiile de pe
listele electorale permanente conform
prevederilor legale şi comunicarea
modificărilor acestora către Autoritatea
Electorală Permanentă
 Respectarea hotărârilor Autorităţii
Electorale Permanente.

 Tipărirea listelor electorale permanente
din sistemul informatic al Registrului
electoral la termenul stabilit prin H.G. nr.

02.04.2014
efectuat
02.04.2014

80/2004.
 Semnarea şi păstrarea listelor
electorale permanente editate pentru
consultările electorale, din Registrul
electoral, conform prevederilor legale.

Data ultimului control
efectuat:
29.06.2011

 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.

MĂSURI DISPUSE:
1.Semnarea LEP de
către primar şi secretar
2.Actualizarea LEP de
primar şi SPCLEP
3.Efectuarea la termen
a comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în LEP

 Respectarea hotărârilor Autorităţii
Electorale Permanente.
 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.

3.Comunicarea către
judecătorie a
modificărilor operate
în LEP

 Asigurarea din timp a materialelor de
logistică electorală necesare dotării
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor din Hotărârea AEP nr.
4/2008 privind condiţiile pe care trebuie
să le îndeplinească localurile secţiilor de
votare.
4.

Buzău

Primăria comunei
Valea Râmnicului
Data controlului:
programat
02.04.2014
efectuat
02.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 1.
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 Lista electorală
complementară nu este
păstrată în registru special
cu file detaşabile;

 Semnarea listei electorale permanente
editată pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European de
către primar şi secretar şi păstrarea
acesteia în registru special cu file
detaşabile de către secretarul comunei,
conform disp. art. 26 alin. (5) din Legea

nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.

Data ultimului control
efectuat:
29.06.2011

 Întocmirea şi tipărirea 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.

MĂSURI DISPUSE:
1.Semnarea LEP de
către secretar
2.Actualizarea LEP de
primar şi SPCLEP
3.Efectuarea la termen
a comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în LEP

 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.

3.Comunicarea către
judecătorie a
modificărilor operate
în LEP

 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.
 Păstrarea listei electorale
complementare în registru special cu file
detaşabile conform disp. art. 221 alin. (3)
din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.
 Asigurarea din timp a materialelor de
logistică electorală necesare dotării
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor din Hotărârea AEP nr.
4/2008 privind condiţiile pe care trebuie
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să le îndeplinească localurile secţiilor de
votare.
5.

Tulcea

Primăria comunei
I.C.Brătianu
Data controlului:
programat
03.04.2014
Efectuat
15.04.2014
Data ultimului control
efectuat:
03.08.2011

 conform obiectivelor de la pct. 1.

MĂSURI DISPUSE:
1.Păstrarea LEP în
condiţii
corespunzătoare.

 Nu exista actiuni de
popularizare a posibilității
alegătorilor de a consulta
listele electorale
permanente.

 Semnarea Listei electorale
complementare de către primar și secretar,
in temeiul dispozițiilor art. 221 din Legea
nr. 67/2004 cu modificările și completările
ulterioare.

 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.

 Păstrarea listei electorale
complementare în registre speciale cu file
detașabile conform dispozițiilor art. 221
alin (3) din Legea nr. 67/2004 cu
modificarile ulterioare.

 Lista electorală
complementară nu este
semnată de primar și de
secretar.

2.Efectuarea la termen
a comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în LEP.

 Punerea la dispoziția alegătorilor spre
consultare a listelor electorale pemanente
conform dispozițiilor art. 11 din Legea
33/2007 republicată și ale art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008, cu respectarea
dispozițiilor Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter personal.
 Radierea din Registrul Electoral în
cazurile prevăzure de lege, în termen de
cel mult 24 ore de la luarea la cunoștință
de către primar a cazurilor ce impun
radierea conform dispozițiilor art. 23 alin
(1) – (2) din Legea 35/2008, coroborat cu
dispozițiile art. 50 lit. a2 din Lege.

3.Efectuarea de
operaţiuni în LEP de
persoane neautorizate.
4.Comunicarea către
judecătorie a
modificărilor operate
în LEP.

 Întocmirea și tipărirea de către primar
a copiilor de pe listele electorale
permanente actualizate, in 2 (două)
exemplare originale conform dispozițiilor
art. 11 alin (3) din Legea nr. 33/2007
republicată, art. 20 lit (a) si art. 26 alin
(10) din Legea nr. 35/2008 cu modificările
ulterioare, ale HG 80/2014 pct. 85.
 Modificările intervenite după predarea
copiilor de pe listele electorale permanente
către birourile electorale ale secțiilor de
votare se vor comunica Autorității
Electorale Pemanente și biroului electoral
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al sectiei de votare, în termen de 24 ore,
conform dispozițiilor art. 11 din Legea nr.
33/2007 republicată cu modificările
ulterioare, art. 26 alin (11) din Legea nr.
35/2008, corroborate cu dispozițiile art. 50
lit. (a4) din Lege.
 Respectarea deciziilor si hotărărilor
birourilor electorale și a Hotărărilor
Autorității Electorale Permanente.
6.

Tulcea

Primăria comunei
Văcăreni
Data controlului:
programat
03.04.2014
Efectuat
15.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 1.

Data ultimului control
efectuat:
03.08.2011

 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.
 Lista electorală
complementară nu este
semnată de primar și de
secretar.

MĂSURI DISPUSE:

 Semnarea Listei electorale
complementare de către primar și secretar,
in temeiului dispozițiilor art. 221 din
Legea nr. 67/2004 cu modificările și
completările ulterioare.
 Păstrarea listei electorale permanente
si a Listei electorale complementare în
registre speciale cu file detașabile conform
dispozițiilor art. 26 alin (5) din Legea
35/2008 actualizată si a dispozițiilor art.
221 alin (3) din Legea nr. 67/2004 cu
modificarile ulterioare.
 Punerea la dispoziția alegătorilor spre
consultare a listelor electorale pemanente
conform dispozițiilor art. 11 din Legea
33/2007 republicată și ale art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008, cu respectarea
dispozițiilor Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter personal.

1.Actualizarea LEP de
către primar împreună
cu SPCLEP Măcin.
2.Păstrarea LEP în
condiţii
corespunzătoare.

 Radierea din Registrul Electoral în
cazurile prevăzure de lege, în termen de
cel mult 24 ore de la luarea la cunoștință
de către primar a cazurilor ce impun
radierea conform dispozițiilor art. 23 alin
(1) – (2) din Legea 35/2008, coroborat cu
dispozițiile art. 50 lit. a2 din Lege.

3.Efectuarea la termen
a comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în LEP
4.Comunicarea
modificărilor operate,
către judecătorie

 Modificările intervenite după predarea
copiilor de pe listele electorale permanente
către birourile electorale ale secțiilor de
votare se vor comunica Autorității
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Electorale Pemanente și biroului electoral
al sectiei de votare, în termen de 24 ore,
conform dispozițiilor art. 11 din Legea nr.
33/2007 republicată cu modificările
ulterioare, art. 26 alin (11) din Legea nr.
35/2008, coroborate cu dispozițiile art. 50
lit. (a4) din Lege.
 Asigurarea din timp a tuturor
materialelor necesare birourilor electorale
ale secțiilor de votare și amenajarea
acestora conform recomandărilor din
Hotărârea AEP nr. 4/2008.
 Întocmirea și tipărirea de către primar
a copiilor de pe listele electorale
permanente actualizate, in 2 (două)
exemplare originale conform dispozițiilor
art. 11 alin(3) din Legea nr. 33/2007
republicată, art. 20 lit (a) si art. 26 alin
(10) din Legea nr. 35/2008 cu modificările
ulterioare.
 Predarea către președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare ale
copiilor de pe listele electorale
permanente, conform dispozițiilor art. 11
alin (3), art. 31 alin (1) din Legea nr. 33/
2007 republicată și a pct. 85 din H.G. nr.
80/2014.
 Respectarea deciziilor si hotărărilor
birourilor electorale și a Hotărărilor
Autorității Electorale Permanente.
7.

Tulcea

Primăria comunei
Hamcearca
Data controlului:
programat
03.04.2014
Efectuat
15.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 1.

 Nu s-au constatat
probleme cu ocazia
desfășurării controlului.

 Respectarea permanentă a prevederilor
art. 22 alin (3) din Legea 35/2008 cu
modificările și completările ulterioare
privind înregistrarea și actualizarea datelor
in Registrul Electoral de către persoane
autorizate de primar prin dispoziție.
 Respectarea permanentă a prevederilor
art. 23, alin (1) și (2) privind radierea din
Registrul electoral a alegătorilor, în caz de

Data ultimului control
efectuat:
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deces, pierderea cetățeniei române,
interzicerea drepturilor electorale sau
punerea sub interdicție, după caz.

14.04.2009
MĂSURI DISPUSE:

 Respectarea deciziilor si hotărărilor
birourilor electorale și a Hotărărilor
Autorității Electorale Permanente.

1.Comunicarea către
judecătoria
competentă teritorial a
modificărilor operate
în LEP
8.

Brăila

Primăria municipiului
Brăila
Data controlului:
programat
05.04.2014
Efectuat
05.04.2014
Data ultimului control
efectuat:
19.03.2014
MĂSURI DISPUSE:

 urmărirea modului de respectare a
prevederilor legale privind tipărirea
listelor electorale permanente de către
primari conform termenelor prevăzute
în calendarul electoral.
 asistarea la operațiunnea de tipărire
a listelor electorale permanente de
către primari şi completarea
Procesului-verbal tip „listă de
verificare” în vederea stabilirii
gradului de îndeplinire în bune
condiţii si la termen a obligaţiei de
tipărire a listelor electorale
permanente.

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 detaşabile, de
către secretarului
municipiului Brăila,
conform disp. art. 26
alin. (5) din Legea nr.
35/2008 cu

8

 Listele electorale
permanente nu sunt
semnate de primar.

 Semnarea listelor electorale
permanente de către primarul
municipiului 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.

 Efectuarea permanentă a
comunicărilor/operărilor în Registrul
electoral conform prevederilor legale, la
termenul prevăzut de lege.
 Asigurarea din timp a logisticii
necesare secţiilor de votare.

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
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modificările şi
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.
9.

Constanţa

Primăria municipiului
Constanţa
Data controlului:
programat
07.04.2014
Efectuat
09.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 Listele electorale
permanente şi
complementare nu sunt
semnate de primar deoarece
au fost tipărite la data
controlului.
 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
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 Semnarea de îndată a listelor electorale
permanente şi complementare de către
primarul municipiului Constanţa.
 Asigurarea din timp de dotărilor
necesare bunei organizări şi desfăşurări a
procesului electoral.

ulterioare.
10.

Buzău

Primăria municipiului
Buzău
Data controlului:
programat
07.04.2014
Efectuat
09.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 140 alegători înscrişi în
Lista electorală permanentă
nu au serie şi număr act de
identitate.

 Efectuarea operaţiunilor de radiere în
Registrul electoral să se realizeze în
termen de 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce
impun radierea, conform art. 23 din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.

 Comunicarea deceselor
înregistrate la Biroul stare
civilă din cadrul
S.P.C.L.E.P. Buzău către
 Păstrarea listei electorale permanente
persoanele autorizate să
de către secretarul municipiului în registru
opereze în Registrul
special cu file detaşabile şi semnarea
electoral se efectuază
acesteia de către primar.
decadal. Ultima comunicare
 Întocmirea şi tipărirea copiilor de pe
s-a efectuat în data de
listele electorale permanente actualizate în
1.04.2014.
intervalul 16 – 22 mai 2014 conform disp.
 Exemplarele anterioare
art. 11 din Legea nr. 33/2007, a disp. art.
ale listelor electorale
26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008 şi a
permanente nu au fost
Planificării activităţilor efectuate în
predate spre topire, conform Registrul electoral comunicată de AEP.
disp. art. 70 alin. (5) din
 Asigurarea materialelor de logistică
Legea nr. 370/2004 cu
electorală necesare secţiilor de votare şi
modificările şi completările
organizarea secţiilor de votare cu
ulterioare.
respectarea recomandărilor din Hotărârea
AEP nr. 4/2008.

Data ultimului control
efectuat:
18.03.2014
MĂSURI DISPUSE:
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

11

lege, conform art. 23
din Legea nr. 35/2008
cu modificările şi
completările ulterioare.
4.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.
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
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cererile alegătorilor
comunitari, însoţite de
copii ale actelor de
identitate ale acestora.

11.

Galaţi

8.Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente.
Primăria municipiului
Galaţi
Data controlului:
programat
07.04.2014
Efectuat
07.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 Listele electorale
permanente nu sunt
semnate de primar fiind
tipărite la data controlului.
 124 alegători
comunitari sunt înscrişi în
lista electorală
complementară fără
menţiunea locului naşterii.

Data ultimului control
efectuat:
20.03.2014
MĂSURI DISPUSE:
1. Semnarea și
ștampilarea listelor
electorale
complementare de
catre persoanele
abilitate.
2. Păstrarea listei
electorale
complementare in
conditii
corespunzătoare.
3. Păstrarea listei
electorale permanente
în condiții
corespunzătoare.
4.Semnarea listei
electorale permanente
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 Semnarea listei electorale permanente
de către primar şi secretar de îndată.
 Asigurarea din timp a logisticii
necesare desfăşurării în bune condiţii a
procesului electoral.

de către primar şi
secretar, conform disp.
art. 26 din Legea nr.
35/2008 cu
modificările şi
completările ulterioare.
5. 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.
12. Constanţa

13. Constanţa

Primăria municipiului
Medgidia
Data controlului:
programat
08.04.2014
Efectuat
08.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

Primăria oraşului
Cernavodă
Data controlului:
programat
08.04.2014
Efectuat
08.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 Listele electorale
complementare nu au fost
preluate de la Serviciul
pentru Imigrări al judeţului
Constanţa.

 Preluarea listelor electorale
complementare de la Serviciul pentru
Imigrări al judeţului Constanţa.
 Semnarea listei electorale permanente,
de îndată, de către primar şi secretar şi
păstrarea acesteia într-un registru special
cu file detaşabile.

 Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
 Asigurarea din timp de dotărilor
predate spre topire, conform
necesare bunei organizări şi desfăşurări a
disp. art. 70 alin. (5) din
procesului electoral.
Legea nr. 370/2004 cu
modificările şi completările
ulterioare.
 Listele electorale
complementare nu au fost
preluate de la Serviciul
pentru Imigrări al judeţului
Constanţa.

 Preluarea listelor electorale
complementare de la Serviciul pentru
Imigrări al judeţului Constanţa.
 Semnarea listei electorale
complementare de către primar şi secretar
şi păstrarea acesteia într-un registru
special cu file detaşabile.
 Asigurarea din timp a dotărilor
necesare bunei organizări şi desfăşurări a
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procesului electoral.
14.

Buzău

Primăria municipiului
Râmnicu Sărat
Data controlului:
programat
08.04.2014
Efectuat
08.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 39 alegători înscrişi în
Lista electorală permanentă
nu au serie şi număr act de
identitate.
 3 alegători înscrişi în
Lista electorală
complementară nu au
menţiunea locului naşterii.

Data ultimului control
efectuat:
27.03.2014

 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.

MĂSURI DISPUSE:
1. Păstrarea listei
electorale
complementare in
registru special cu file
detașabile.
2. Desemnarea prin
Dispoziție de către
primar, a persoanei
desemnate să opereze
in listele electorale
complementare si
speciale.
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 permanente
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 Întocmirea şi tipărirea copiilor de pe
listele electorale permanente actualizate
care cuprind legătorii resortisanţi din
fiecare secţie de votare în intervalul 16 –
22 mai 2014 conform disp. art. 11 din
Legea nr. 33/2007, a disp. art. 26 alin. (10)
din Legea nr. 35/2008 şi a Planificării
activităţilor efectuate în Registrul electoral
comunicată de AEP.
 Asigurarea materialelor de logistică
electorală necesare secţiilor de votare şi
organizarea secţiilor de votare cu
respectarea recomandărilor din Hotărârea
AEP nr. 4/2008.

de către primar și
secretar și păstrarea
acesteia de către
secretar, în registru
special cu file
detașabile.
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
modificările şi
completările ulterioare.
6. Asigurarea din timp
a materialelor de
logistică electorală.

15.

Vrancea

7. Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente.
Primăria comunei

 conform obiectivelor de la pct. 8.

16

 22 alegători înscrişi în

 Transmiterea unui exemplar al listelor

Dumitrești
Data controlului:
programat
08.04.2014
Efectuat
08.04.2014

16.

Vrancea

Primăria municipiului
Focşani
Data controlului:
programat
08.04.2014
Efectuat
08.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

Data ultimului control
efectuat:
27.03.2014

lista electorală permanentă
nu au serie şi număr act de
identitate.

electorale speciale la Judecătoria Focşani,
conform disp. art. 12 alin. (6) din Legea
nr. 33/2007;

 1 cetăţean al unui stat
membru al Uniunii
Europene înscris în lista
electorală complementară
nu are menţiunea locului
naşterii.

 Transmiterea către Autoritatea
Electorală Permanentă a copiilor de pe
cererile de înscriere în listele electorale
speciale însoţite de copiile documentelor
de identitate, conform disp. art. 12 alin.
(10) din Legea nr. 33/2007.

 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.

 Emiterea unei dispoziţii de către
primarul comunei Dumitreşti privind
desemnarea unei persoane care să opereze
actualizările în listele electorale
complementare şi speciale.

 190 alegători înscrişi în
lista electorală permanentă
nu au serie şi număr act de
identitate.

 Transmiterea unui exemplar al listelor
electorale speciale la Judecătoria Focşani,
conform disp. art. 12 alin. (6) din Legea
nr. 33/2007;

 86 alegători înscrişi în
lista electorală permanentă
nu au adresa completă de
domiciliu.

 Transmiterea
către
Autoritatea
Electorală Permanentă a copiilor de pe
cererile de înscriere în listele electorale
speciale însoţite de copiile documentelor
de identitate, conform disp. art. 12 alin.
(10) din Legea nr. 33/2007.

 41 cetăţeni ai statelor
membre ale Uniunii
Europene înscrişi în lista
electorală complementară
nu au menţiunea locului
naşterii; 3 cetăţeni ai
statelor membre ale Uniunii
Europene înscrişi în lista
electorală complementară
nu au menţiunea datei
naşterii.

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
lege, conform art. 23
din Legea nr. 35/2008
cu modificările şi
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completările ulterioare.
2.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.
3. Semnarea și
ștampilarea listelor
electorale permanente
de către primar și
secretar.
4. Păstrarea listei
electorale permanente
de către secretar, în
register special cu file
detașabile.
5. 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.
6. Asigurarea din timp
a materialelor de
logistică electorală.
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17.

Tulcea

7. Respectarea
hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente.
Primăria municipiului
Tulcea
Data controlului:
programat
08.04.2014
Efectuat
08.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

Data ultimului control
efectuat:
19.03.2014
MĂSURI DISPUSE:
1. Semnarea Listelor
electorale
complementare de
către primar si secretar.
2. Păstrarea Listelor
electorale pemanente
in condiții
corespunzătoare.
3. Păstrarea Listelor
electorale
complementare in
condiții
corespunzătoare.
4. Semnarea Listelor
electorale permanente
de către primar și
secretar.
5. Actualizarea datelor
de identificare ale
cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în
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 Nu există acţiuni de
popularizare a posibilităţii
consultării listelor electorale
permanente.

 Punerea la dispoziţia alegătorilor spre
consultare a listei electorale permanente,
conform dispoziţiilor art. 26 din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.

Registrul electoral şi
radierea acestora în
cazurile prevăzute de
lege, conform art. 23
din Legea nr. 35/2008
cu modificările şi
completările ulterioare.
18. Constanţa

Primăria municipiului
Mangalia
Data controlului:
programat
08.04.2014
Efectuat
08.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 Listele electorale
permanente nu sunt
semnate de primar şi
secretar, deoarece au fost
tipărite la data controlului.
 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.

 Semnarea listelor electorale
permanente, de îndată de către primar şi
secretar.
 Depunerea diligenţelor necesare de
către primar şi SPCLEP Mangalia pentru
intrarea în legalitate a cetăţenilor care nu
au acte de identitate.
 Asigurarea din timp de dotărilor
necesare bunei organizări şi desfăşurări a
procesului electoral.

 25 alegători înscrişi în
Lista electorală
complementară nu au
menţiunea locului naşterii.
 2 alegători înscrişi în
Lista electorală
complementară nu au
menţiunea datei naşterii.
19. Constanţa

Primăria oraşului
Năvodari
Data controlului:
programat
08.04.2014
Efectuat
09.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 Listele electorale
complementare nu au fost
preluate de la Serviciul
pentru Imigrări al judeţului
Constanţa.
 Listele electorale
permanente nu sunt semnate
de primar fiind tipărite la
data controlului.
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 Preluarea listelor electorale
complementare de la Serviciul pentru
Imigrări al judeţului Constanţa şi
semnarea acestora.

20.

Buzău

Primăria oraşului
Pătârlagele
Data controlului:
programat
08.04.2014
efectuat
08.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 2 alegători înscrişi în
Lista electorală permanentă
nu au serie şi număr act de
identitate.
 Listele electorale
complementare actualizate
la data de 1 martie a.c. nu
au fost preluate de la Biroul
pentru Imigrări Buzău.
 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.

 Întocmirea şi tipărirea copiilor de pe
listele electorale permanente actualizate
care cuprind legătorii resortisanţi din
fiecare secţie de votare în intervalul 16 –
22 mai 2014 conform disp. art. 11 din
Legea nr. 33/2007, a disp. art. 26 alin.
(10) din Legea nr. 35/2008 şi a Planificării
activităţilor efectuate în Registrul
electoral, comunicată de AEP.
 Actualizarea listei electorale
complementare, preluarea acesteia de la
Biroul pentru Imigrări al judeţului Buzău
şi păstrarea de către primar în registru
special cu file detaşabile, conform
dispoziţiilor Legii nr. 67/2004.
 Asigurarea materialelor de logistică
electorală necesare secţiilor de votare şi
organizarea secţiilor de votare cu
respectarea recomandărilor din Hotărârea
AEP nr. 4/2008.

21.

Buzău

Primăria comunei
Berca
Data controlului:
programat
08.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 Controlul nu a fost
 Acţiunea de control va fi
efectuat din următoarele
reprogramată.
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.

22.

Brăila

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 10 alegători înscrişi în
Lista electorală permanentă
nu au serie şi număr act de
identitate.

 Asigurarea din timp a materialelor de
logistică electorală necesare secţiilor de
votare şi amenajarea localurilor secţiilor
de votare conform recomandărilor din
Hotărârea AEP nr. 4/2008.

23.

Galaţi

Primăria oraşului
Ianca
Data controlului:
programat
08.04.2014
Efectuat
09.04.2014
Primăria municipiului
Tecuci
Data controlului:
programat
09.04.2014
Efectuat

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 Listele electorale
complementare nu sunt
semnate de primar şi
secretar.

 Semnarea listei electorale permanente
şi a listelor electorale complementare de
către primar şi secretar de îndată.

 Listele electorale
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09.04.2014

24.

Constanţa

Primăria comunei
Mihail Kogălniceanu
Data controlului:
programat
10.04.2014
Efectuat
09.04.2014

permanente nu sunt semnate
de primar şi secretar, fiind
tipărite la data controlului.
 conform obiectivelor de la pct. 8.

 Listele electorale
complementare nu au fost
preluate de la Serviciul
pentru Imigrări al judeţului
Constanţa.
 Listele electorale
permanente nu sunt
semnate de primar fiind
tipărite la data controlului.
 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.

25.

Buzău

Primăria oraşului
Nehoiu
Data controlului:
programat
10.04.2014
Efectuat
09.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 1 alegător înscris în
Lista electorală permanentă
nu are serie şi număr act de
identitate.
 Există alegători fără
adresa completă de
domiciliu în satele Bâsca
Rozilei, Lunca Priporului,
Valea Nehoiului, înscrişi în
lista electorală permanentă
în ordine alfabetică.
 3 alegători înscrişi în
Lista electorală
complementară nu au
menţiunea locului naşterii.
 Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire, conform
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 Preluarea listelor electorale
complementare de la Serviciul pentru
Imigrări al judeţului Constanţa, semnarea
acestora de către primar şi secretar şi
păstrarea lor în registre speciale cu file
detaşabile.
 Semnarea listei electorale permanente
de către primar şi secretar şi păstrarea
acesteia într-un registru special cu file
detaşabile.
 Asigurarea din timp a logisticii
necesare desfăşurării în bune condiţii a
procesului electoral.

 Semnarea listelor electorale
permanente şi complementare de către
primar şi secretar, păstrarea listelor
electorale de către secretar, în registre
speciale cu file detaşabile.
 Întocmirea şi tipărirea copiilor de pe
listele electorale permanente actualizate în
intervalul 16 – 22 mai 2014 conform disp.
art. 11 din Legea nr. 33/2007, a disp. art.
26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008 şi a
Planificării activităţilor efectuate în
Registrul electoral comunicată de AEP.
 Radierea din Registrul electoral în
cazurile prevăzute de lege se va efectua în
termen de 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce
impun radierea, conform disp. art. 23 din
Legea nr. 35/2008.
 Organizarea secţiilor de votare

disp. art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004 cu
modificările şi completările
ulterioare.

26.

Vrancea

Primăria oraşului
Mărăşeşti
Data controlului:
programat
10.04.2014
Efectuat
09.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 14 alegători înscrişi în
lista electorală permanentă
nu au serie şi număr act de
identitate.
 3 cetăţeni ai statelor
membre
ale
Uniunii
Europene înscrişi în lista
electorală complementară
nu au menţiunea locului
naşterii.

conform recomandărilor din Hotărârea
AEP nr. 4/2008.
 Respectarea hotărărilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
 Emiterea unei dispoziţii de către
primarul oraşului Mărăşeşti privind
desemnarea unei persoane care să opereze
actualizările
în
listele
electorale
complementare.
 Actualizarea datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept de vot şi
radierea acestora din Registrul electoral 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 disp. art. 23 din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
 Asigurarea din timp a materialelor de
logistică electorală necesare dotării
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor din Hotărârea AEP nr.
4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să
le îndeplinească localurile secţiilor de
votare.

27.

Vrancea

Primăria municipiului
Adjud
Data controlului:
programat
10.04.2014
Efectuat
09.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 8.

 27 alegători înscrişi în
lista electorală permanentă
nu au serie şi număr act de
identitate.
 2 cetăţeni ai statelor
membre ale Uniunii
Europene înscrişi în lista
electorală complementară
nu au menţiunea locului
naşterii.
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 Emiterea unei dispoziţii de către
primarul municipiului Adjud privind
desemnarea unei persoane care să opereze
actualizările în listele electorale
complementare.
 Actualizarea datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept de vot şi
radierea acestora din Registrul electoral 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 disp. art. 23 din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările

ulterioare.
28.

Vrancea

Primaria comunei
Păuneşti
Data controlului:
programat
15.04.2014
Efectuat
16.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 1.

 Nu există actțiuni de
popularizare a posibilității
alegătorilor de a consulta
listele electorale
permanente.
 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.

 Radierea din Registrul Electoral în
cazurile prevăzure de lege, în termen de
cel mult 24 ore de la luarea la cunoștință
de către primar a cazurilor ce impun
radierea conform dispozițiilor art. 23 alin
(1) – (2) din Legea 35/2008, coroborat cu
dispozițiile art. 50 lit. a2 din Lege.
 Depunerea diligențelor necesare pentru
intrarea în legalitate a alegătorilor inscrisi
in Listele electorale permanente făra serie
și numar acte de identitate.
 Punerea la dispoziția alegătorilor spre
consultare a listelor electorale pemanente
conform dispozițiilor art. 11 din Legea
33/2007 republicată și ale art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008, cu respectarea
dispozițiilor Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter personal.
 Întocmirea și tipărirea de către primar
a copiilor de pe listele electorale
permanente actualizate, in 2 (două)
exemplare originale conform dispozițiilor
art. 11 alin (3) din Legea nr. 33/2007
republicată, art. 20 lit (a) si art. 26 alin
(10) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările ulterioare, ale HG 80/2014
pct. 85.
 Modificările intervenite după predarea
copiilor de pe listele electorale
permanente către birourile electorale ale
secțiilor de votare se vor comunica
Autorității Electorale Pemanente și
biroului electoral al sectiei de votare, în
termen de 24 ore, conform dispozițiilor
art. 11 din Legea nr. 33/2007 republicată
cu modificările ulterioare, art. 26 alin (11)
din Legea nr. 35/2008, coroborate cu
dispozițiile art. 50 lit. (a4) din Lege.
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 Respectarea deciziilor si hotărărilor
birourilor electorale și a Hotărărilor
Autorității Electorale Permanente.
29.

Vrancea

Primaria comunei
Pufeşti
Data controlului:
programat
15.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.

30.

Vrancea

Primaria comunei
Rugineşti
Data controlului:
programat
15.04.2014
Efectuat
16.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 1.

 Controlul nu a fost
 Acţiunea de control va fi
efectuat din următoarele
reprogramată.
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.

 S-a constatat existent
 Păstrarea Listei electorale permanente
unui alegator, decedat in
de către secretarul comunei într-un
08.04.2014, care la data
registru special cu file detașabile conform
controlului nu era radiat din dispozițiilor art. 26 alin (5) din Legea
Registrul electoral și Lista
35/2008 cu modificările ulterioare.
electorala permanentă.
 Păstrarea Listei electorale
complementare de către secretarul
 Nu există actțiuni de
comunei într-un registru special cu file
popularizare a posibilității
detașabile conform dispozițiilor art. 221
alegătorilor de a consulta
listele electorale
alin (3) din Legea 67/2004 cu modificările
permanente.
ulterioare.
 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.

 Punerea la dispoziția alegătorilor spre
consultare a listelor electorale pemanente
conform dispozițiilor art. 11 din Legea
33/2007 republicată și ale art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008, cu respectarea
dispozițiilor Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter personal.
 Radierea din Registrul Electoral în
cazurile prevăzure de lege, în termen de
cel mult 24 ore de la luarea la cunoștință
de către primar a cazurilor ce impun
radierea conform dispozițiilor art. 23 alin
(1) – (2) din Legea 35/2008, coroborat cu
dispozițiile art. 50 lit. a2 din Lege.
 Întocmirea și tipărirea de către primar
a copiilor de pe listele electorale
permanente actualizate, in 2 (două)
exemplare originale conform dispozițiilor
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art. 11 alin (3) din Legea nr. 33/2007
republicată, art. 20 lit (a) si art. 26 alin
(10) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările ulterioare, ale HG 80/2014
pct. 85.
 Modificările intervenite după predarea
copiilor de pe listele electorale
permanente către birourile electorale ale
secțiilor de votare se vor comunica
Autorității Electorale Pemanente și
biroului electoral al sectiei de votare, în
termen de 24 ore, conform dispozițiilor
art. 11 din Legea nr. 33/2007 republicată
cu modificările ulterioare, art. 26 alin (11)
din Legea nr. 35/2008, coroborate cu
dispozițiile art. 50 lit. (a4) din Lege.
 Respectarea deciziilor si hotărărilor
birourilor electorale și a Hotărărilor
Autorității Electorale Permanente.
31.

Brăila

Primaria comunei
Tufeşti
Data controlului:
programat
16.04.2014
Efectuat
17.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 1.
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 Listele electorale
permanente nu sunt
actualizate cu radierea
persoanelor decedate în cel
mult 24 ore de la data luării
la cunoștință de către primar
a cazurilor ce impun
radierea.

 Aducerea la cunoștință publică a
delimitării și numerotării fiecărei secții de
votare și a locurilor de desfășurare a
votării conform Hotărârii A.E.P nr.
5/14.04.2014 publicată în Monitorul
Oficial al României, a dispozițiilor art. 34
alin (1) și (9) din Legea nr. 33/2007
republicată cu modificările ulterioare și ale
H.G. nr. 80/2014, pct. 59.

 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.

 Radierea din Registrul Electoral în
cazurile prevăzure de lege, în termen de
cel mult 24 ore de la luarea la cunoștință
de către primar a cazurilor ce impun
radierea conform dispozițiilor art. 23 alin
(1) – (2) din Legea 35/2008, coroborat cu
dispozițiile art. 50 lit. a2 din Lege.

 Nu se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a
listelor electorale
permanente de către

 Punerea la dispoziția alegătorilor spre
consultare a listelor electorale pemanente
conform dispozițiilor art. 11 din Legea
33/2007 republicată și ale art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008, cu respectarea

alegători.

dispozițiilor Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter personal.
 Întocmirea și tipărirea de către primar
a copiilor de pe listele electorale
permanente actualizate, in 2 (două)
exemplare originale conform dispozițiilor
art. 11 alin(3) din Legea nr. 33/2007
republicată, art. 20 lit (a) si art. 26 alin
(10) din Legea nr. 35/2008 cu modificările
ulterioare.
 Predarea către președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare ale
copiilor de pe listele electorale
permanente, conform dispozițiilor art. 11
alin (3), art. 31 alin (1) din Legea nr. 33/
2007 republicată și a pct. 85 din H.G. nr.
80/2014.
 Modificările intervenite după predarea
copiilor de pe listele electorale permanente
către birourile electorale ale secțiilor de
votare se vor comunica Autorității
Electorale Pemanente și biroului electoral
al sectiei de votare, în termen de 24 ore,
conform dispozițiilor art. 11 din Legea nr.
33/2007 republicată cu modificările
ulterioare, art. 26 alin (11) din Legea nr.
35/2008, coroborate cu dispozițiile art. 50
lit. (a4) din Lege.
 Păstrarea registrului cu lista electorala
permanentă de către secretarul comunei, în
condiții corespunzătoare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (5) din Legea
35/2008 coroborat cu art. 50 lit (a1) din
Lege.
 Asigurarea din timp a materialelor de
logistică electorală necesare secțiilor de
votare și organizarea secțiilor conform
recomndărilor AEP prin Hotărărea nr.
4/2008 si respective 5/2014.

27

 Respectarea deciziilor si hotărărilor
birourilor electorale și a Hotărărilor
Autorității Electorale Permanente.
32.

Brăila

Primaria comunei
Gropeni
Data controlului:
programat
16.04.2014
Efectuat
17.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 1.

 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.
 Nu se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a
listelor electorale
permanente de către
alegători.

 Aducerea la cunoștință publică a
delimitării și numerotării fiecărei secții de
votare și a locurilor de desfășurare a
votării conform Hotărârii A.E.P nr.
5/14.04.2014 publicată în Monitorul
Oficial al României, a dispozițiilor art. 34
alin (1) și (9) din Legea nr. 33/2007
republicată cu modificările ulterioare și ale
H.G. nr. 80/2014, pct. 59.
 Păstrarea listei electorale permanente
de către secretarul comunei, în registru
special cu file detașabile, conform
dispozițiilor art. 11 din Legea 33/2007 cu
modificările ulterioare și ale art. 26 alin
(5) din Legea 35/2008 coroborat cu
dispozitiile art. 50 lit (a1) din Lege. Se
recomandă ca pe coperta registrului să fie
înscrise mențiuni privind județul, comuna,
circumscripția electorală, tipul listei
electorale și scrutinul pentru care a fost
tipărită.
 Punerea la dispoziția alegătorilor spre
consultare a listelor electorale pemanente
conform dispozițiilor art. 11 din Legea
33/2007 republicată și ale art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008, cu respectarea
dispozițiilor Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter personal.
 Radierea din Registrul Electoral în
cazurile prevăzure de lege, în termen de
cel mult 24 ore de la luarea la cunoștință
de către primar a cazurilor ce impun
radierea conform dispozițiilor art. 23 alin
(1) – (2) din Legea 35/2008, coroborat cu
dispozițiile art. 50 lit. a2 din Lege.
 Întocmirea și tipărirea de către primar
a copiilor de pe listele electorale
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permanente actualizate, in 2 (două)
exemplare originale conform dispozițiilor
art. 11 alin(3) din Legea nr. 33/2007
republicată, art. 20 lit (a) si art. 26 alin
(10) din Legea nr. 35/2008 cu modificările
ulterioare.
 Predarea către președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare ale
copiilor de pe listele electorale
permanente, conform dispozițiilor art. 11
alin (3), art. 31 alin (1) din Legea nr. 33/
2007 republicată și a pct. 85 din H.G. nr.
80/2014.
 Modificările intervenite după predarea
copiilor de pe listele electorale permanente
către birourile electorale ale secțiilor de
votare se vor comunica Autorității
Electorale Permanente și biroului electoral
al sectiei de votare, în termen de 24 ore,
conform dispozițiilor art. 11 din Legea nr.
33/2007 republicată cu modificările
ulterioare, art. 26 alin (11) din Legea nr.
35/2008, coroborate cu dispozițiile art. 50
lit. (a4) din Lege.
 Respectarea deciziilor si hotărărilor
birourilor electorale și a Hotărărilor
Autorității Electorale Permanente.
33.

Brăila

Primaria comunei
Siliştea
Data controlului:
programat
16.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.

34.

Brăila

Primaria comunei
Movila Miresii
Data controlului:
programat
17.04.2014
Efectuat

 conform obiectivelor de la pct. 1.
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 Controlul nu a fost
 Acţiunea de control va fi
efectuat din următoarele
reprogramată.
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.
 Controlul nu a fost
 Acţiunea de control va fi
efectuat din următoarele
reprogramată.
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul

--35.

Brăila

Primaria comunei
Râmnicelu
Data controlului:
programat
17.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.

36.

Brăila

Primaria comunei
Romanu
Data controlului:
programat
17.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.

37.

Buzău

Primaria comunei
Berca
Data controlului:
programat
23.04.2014
Efectuat
09.04.2014

 conform obiectivelor de la pct. 1.

Filialei sau în
teritoriu.
 Controlul nu a fost
 Acţiunea de control va fi
efectuat din următoarele
reprogramată.
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.
 Controlul nu a fost
 Acţiunea de control va fi
efectuat din următoarele
reprogramată.
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.
 8 alegători înscrişi în
Lista electorală permanentă
nu au serie şi număr act de
identitate.
 1 alegător înscris în
Lista electorală
complementară nu are
menţiunea locului naşterii.
 3 alegători decedaţi în
intervalul 2 – 9 aprilie 2014
nu au fost radiaţi din Lista
de alegători şi din lista
electorală permanentă,
întrucât ultima comunicare
privind situaţia deceselor
înregistrate a fost primită în
data de 2 aprilie 2014.

 Semnarea listelor electorale de către
primar şi secretar şi păstrarea acestora în
registre speciale cu file detaşabile.
 Radierea din Registrul electoral în
cazurile prevăzute de lege se va efectua în
termen de 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce
impun radierea, conform disp. art. 23 din
Legea nr. 35/2008.
 Întocmirea şi tipărirea copiilor de pe
listele electorale permanente actualizate în
intervalul 16 – 22 mai 2014 conform disp.
art. 11 din Legea nr. 33/2007, a disp. art.
26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008 şi a
Planificării activităţilor efectuate în
Registrul electoral comunicată de AEP.

 Asigurarea materialelor de logistică
 Exemplarele anterioare electorală necesare secţiilor de votare cu
respectarea recomandărilor din Hotărârea
ale listelor electorale
AEP nr. 4/2008.
permanente nu au fost
predate spre topire, conform
disp. art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004 cu
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modificările şi completările
ulterioare.
38.

Buzău

Primaria comunei
Verneşti
Data controlului:
programat
23.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.

39.

Buzău

Primaria comunei
Cochirleanca
Data controlului:
programat
24.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.

40.

Buzău

Primaria comunei
Poşta Câlnău
Data controlului:
programat
24.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.

41.

Buzău

Primaria comunei
Breaza
Data controlului:
programat
29.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.

42.

Buzău

Primaria comunei
Pietroasele
Data controlului:
programat
29.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.

43.

Galaţi

Primaria comunei

 conform obiectivelor de la pct. 1.
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 Controlul nu a fost
efectuat din următoarele
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.
 Controlul nu a fost
efectuat din următoarele
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.
 Controlul nu a fost
efectuat din următoarele
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.
 Controlul nu a fost
efectuat din următoarele
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.
 Controlul nu a fost
efectuat din următoarele
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.
 Controlul nu a fost

 Acţiunea de control va fi
reprogramată.

 Acţiunea de control va fi
reprogramată.

 Acţiunea de control va fi
reprogramată.

 Acţiunea de control va fi
reprogramată.

 Acţiunea de control va fi
reprogramată.

 Acţiunea de control va fi

Şendreni
Data controlului:
programat
30.04.2014
Efectuat
--44.

Galaţi

Primaria comunei
Braniştea
Data controlului:
programat
30.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.

45.

Galaţi

Primaria comunei
Independenţa
Data controlului:
programat
30.04.2014
Efectuat
---

 conform obiectivelor de la pct. 1.
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efectuat din următoarele
reprogramată.
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.
 Controlul nu a fost
 Acţiunea de control va fi
efectuat din următoarele
reprogramată.
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.
 Controlul nu a fost
 Acţiunea de control va fi
efectuat din următoarele
reprogramată.
motive:
- desfăşurarea altor
activităţi la sediul
Filialei sau în
teritoriu.

