Filiala Sud - Est
Nr.
crt.
1.

Judeţul

Instituţia controlată

Galați

Primăria comunei
Șendreni
Data controlului:
programat
03.07.2014
Efectuat
03.07.2014
Data ultimului
control efectuat:
22.05.2008
MĂSURI DISPUSE:
au fost puse in
aplicare

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 complementare 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
actualizare în listele electorale
și în Registrul Electoral;
 Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
 Monitorizarea modului în care

Constatări

Măsuri dispuse

1. Persoanele decedate nu sunt
operate în termen de 24 de
ore de la data înregistrării
decesului la Serviciul de stare
civilă din cadrul Primăriei.
Ofiţerul de stare civilă
comunică către persoana
autorizată să opereze în
Registrul electoral din cadrul
Compartimentului Programe
de Dezvoltare şi Modernizare
din Primăria Şendreni, o dată
pe lună decesele înregistrate
sau comunicările primite de la
alte instituţii privind decesele
survenite pe raza altor
localităţi.
2. Lista electorală permanentă nu
este semnată de primarul
comunei.
3. Lista
electorală
complementară
nu
este
semnată de primar şi secretar.
4. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate,
alegătorii fiind înscrişi în
ordine
alfabetică,
fără
menţiunea adresei complete

1. Actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise
în
Registrul
electoral
şi
radierea
acestora
în
cazurile
prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările
ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit.
(a2) din Lege. Termen de
realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de
către primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
2. Semnarea Listei electorale
permanente
de
către
primarul comunei conform
disp. art. 26 alin. (5) din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare. Termen de
realizare: 03.07.2014
3. Semnarea Listei electorale
complementare de către
primar şi secretar, conform

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;
 Verificarea
efectuării
comunicărilor prevăzute de
lege;
Acordarea de îndrumare privind
operațiunile necesare a fi
efectuate la nivelul primăriei
în Registrul Electoral.

de domiciliu (fără denumirea
arterei, numărului de imobil)
întrucât la nivelul comunei nu
există nomenclator stradal
aprobat şi numerele imobilelor
nu sunt înscrise în actele de
identitate ale cetăţenilor.
5. Exemplarele anterioare ale
LEP nu au fost predate spre
topire, conform disp. art. 70
alin. (5) din Legea nr. 370/2004
cu modificările şi completările
ulterioare.
6. Avându-se în vedere estimarea
necesarului
maxim
de
materiale utilizate la alegerile
locale generale, Primăria nu
dispune de numărul necesar
de urne de vot fixe.

art. 22 alin. (3) din Legea
nr. 67/2004 cu modificările
şi completările ulterioare.
Termen
de
realizare:
03.07.2014
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică
electorală
necesare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin
hotărârile nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
5. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul
agenţilor
economici specializaţi a
listelor
electorale
permanente conform art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004.
2. Pe coperta registrului în care
se
păstrează
listele
electorale permanente se
vor înscrie menţiuni privind
judeţul, localitatea, tipul
documentului păstrat, tipul
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de scrutin pentru care a fost
întocmit şi numărul de file.
3. Punerea
la
dispoziţia
alegătorilor spre consultare
a
Listei
electorale
permanente şi afişarea
permanentă a unui anunţ la
avizierul Primăriei cu privire
la posibilitatea consultării
listelor
electorale
permanente
de
către
alegători, cu respectarea
dispoziţiilor
Legii
nr.
677/2001 privind protecţia
datelor cu caracter personal.

2.

Galați

Primăria comunei
Liești

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

1.

Data controlului:
programat
08.07.2014
Efectuat
08.07.2014
Data ultimului

2.

Decesele înregistrate sunt
operate în Registrul electoral
de persoana autorizată prin
dispoziţia
primarului
dar
operaţiunile nu au fost
efectuate în termen de 24 de
ore de la data înregistrării
decesului la Serviciul de stare
civilă din cadrul Primăriei.
Lista electorală permanentă

Depunerea diligenţelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
cetăţenilor înscrişi în LEP fără
serie şi număr act de identitate
sau fără adresa completă de
domiciliu.
1. Actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise
în
Registrul
electoral
şi
radierea
acestora
în
cazurile
prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările
ulterioare,
3

control efectuat:
31.05.2014
MĂSURI DISPUSE:
au fost puse în
aplicare

3.

4.

5.

este întocmită pe sate,
raportat la disp. art. 50 lit.
alegătorii fiind înscrişi în
(a2) din Lege. Termen de
ordine
alfabetică,
fără
realizare: în 24 de ore de la
menţiunea adresei complete
data luării la cunoştinţă de
către primar a cazurilor ce
de domiciliu (fără denumirea
arterei, numărului de imobil)
impun actualizarea sau
întrucât numerele imobilelor şi
radierea.
denumirea arterelor stabilite 2. Actualizarea
anuală
a
delimitării secţiilor de
prin Nomeclatorul stradal nu
sunt înscrise în actele de
votare conform Hotărârii
identitate ale cetăţenilor.
AEP nr. 6/14.04.2014 şi
Un număr de 44 de alegători
organizarea secţiilor de
sunt înscrişi în Lista electorală
votare cu respectarea disp.
permanentă fără serie şi
art. 18 din Legea nr.
număr act de identitate.
35/2008.
Avându-se în vedere estimarea 3. Asigurarea din timp a
necesarului
maxim
de
tuturor materialelor de
materiale utilizate la alegerile
logistică
electorală
locale generale, Primăria nu
necesare, organizarea şi
dispune de numărul necesar
amenajarea secţiilor de
de cabine de vot şi urne de vot
votare cu respectarea
fixe.
recomandărilor AEP prin
Un număr de aprox. 260
Hotărârile nr. 4/2008 şi nr.
alegători (care au înscrise în
5/2014.
actele de identitate denumirea 4. Respectarea hotărârilor şi
blocului sau a numărului de
instrucţiunilor Autorităţii
imobil) ar putea fi arondat
Electorale Permanente.
automat la secţiile de votare
prin completarea corectă a Recomandări:
delimitării secţiilor de votare în 1. Punerea
la
dispoziţia
Registrul electoral.
alegătorilor spre consultare
a
Listei
electorale
4

Alegătorul
cu
CNP
1460610173179 a fost radiat
eronat în Registrul electoral. La
radierea din Registrul electoral
a defunctei GROSU MARIA,
CNP 2491219173176, la actul
de deces nr. 36/13.05.2014
inspectorul cu atribuţii de
stare civilă din Primăria Lieşti,
autorizat
prin
dispoziţia
primarului, a introdus în
sistem, din eroare, datele de
identificare
ale
soțului
supraviețuitor GROSU IOAN,
CNP 1460610173179.
Astfel, la data prezentei figurează
ca radiate din Registrul electoral,
cu acelaşi număr de act de deces,
(nr. 36/13.05.2014) atât alegătorul
decedat cu CNP 2491219173176
cât şi soţul supravieţuitor al
acesteia, conform datelor furnizate
de Primăria Lieşti.
6.

permanente şi afişarea
permanentă a unui anunţ la
avizierul Primăriei cu privire
la posibilitatea consultării
listelor
electorale
permanente
de
către
alegători, cu respectarea
dispoziţiilor
Legii
nr.
677/2001 privind protecţia
datelor cu caracter personal.
2. Depunerea
diligenţelor
necesare pentru intrarea în
legalitate
a
cetăţenilor
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate sau
fără adresa completă de
domiciliu.
Situaţia semnalată de Primăria
Lieşti
prin
adresa
nr.
6044/10.07.2014,
privind
radierea eronată din Registrul
electoral a alegătorului cu CNP
1460610173179, a fost înaintată
către registrul@roaep.ro.
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Lieşti asupra faptelor
ce constituie contravenţii
potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor legale.
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3.

Galați

Primăria comunei
Foltești
Data controlului:
programat
10.07.2014
Efectuat
15.07.2014
Data ultimului
control efectuat:
09.12.2011
MĂSURI DISPUSE:
au fost puse în
aplicare

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

1. Decesele
înregistrate
sunt
operate în Registrul electoral de
persoana
autorizată
prin
dispoziţia
primarului
dar
operaţiunile
nu
au
fost
efectuate în termen de 24 de
ore de la data înregistrării
decesului la Serviciul de stare
civilă din cadrul Primăriei. De la
data ultimelor operaţiuni de
radiere efectuate în Registrul
electoral (4.07.2014), nu s-au
mai înregistrat cazuri ce impun
radierea, conform legii.
2. Lista electorală permanentă
(LEP) este întocmită pe sate,
alegătorii fiind înscrişi în ordine
alfabetică,
fără
menţiunea
adresei complete de domiciliu
(fără
denumirea
arterei,
numărului de imobil) întrucât la
nivelul comunei nu există
Nomeclator stradal aprobat.
3. Un număr de 13 alegători sunt
înscrişi în Lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate.
4. Lista electorală complementară
nu e semnată de primar şi
secretar şi nu e păstrată în
registru
special
cu
file
detaşabile.

1. Actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise
în
Registrul
electoral
şi
radierea
acestora
în
cazurile
prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările
ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit.
(a2) din Lege. Termen de
realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de
către primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
2. Semnarea listei electorale
complemenare de primar şi
secretar
şi
păstrarea
acesteia în registru special
cu file detaşabile, conform
disp. art. 221 alin. (3) din
Legea
67/2004
cu
modificările şi completările
ulterioare. Termen de
realizare: 15.07.2014
3. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică
electorală
necesare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
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5. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu dispune
de numărul necesar de cabine
de vot, urne de vot fixe, urne de
vot mobile şi plăcuţe indicatoare
către secţiile de votare.

votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin
Hotărârile nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Recomandări:
1. Punerea
la
dispoziţia
alegătorilor spre consultare
a
Listei
electorale
permanente şi afişarea
permanentă a unui anunţ la
avizierul Primăriei cu privire
la posibilitatea consultării
listelor
electorale
permanente
de
către
alegători, cu respectarea
dispoziţiilor
Legii
nr.
677/2001 privind protecţia
datelor cu caracter personal.
2. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
listelor
electorale
permanente în conformitate
cu disp. Art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004.
3. Depunerea
diligenţelor
necesare pentru intrarea în
legalitate
a
cetăţenilor
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înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate sau
fără adresa completă de
domiciliu.

4.

Galați

Primăria comunei
Bălăbănești

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

1.

Data controlului:
programat
15.07.2014
Efectuat
15.07.2014
Data ultimului
control efectuat:
25.09.2012
MĂSURI DISPUSE:
au fost puse în
aplicare

2.

Decesele înregistrate sunt
operate în Registrul electoral
de persoana autorizată prin
dispoziţia
primarului
dar
operaţiunile nu au fost
efectuate în termen de 24 de
ore de la data înregistrării
decesului la Serviciul de stare
civilă din cadrul Primăriei. De
la data ultimelor operaţiuni de
radiere efectuate în Registrul
electoral (02.07.2014), nu s-au
mai înregistrat cazuri ce impun
radierea, conform legii.
Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate,
alegătorii fiind înscrişi în
ordine
alfabetică,
fără
menţiunea adresei complete

S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Folteşti asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.
1. Actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările
ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit.
(a2) din Lege. Termen de
realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de
către primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
2. Comunicarea către AEP şi
birourile
electorale
ale
secţiilor de votare în termen
8

3.

4.

5.

de domiciliu (fără denumirea
de 24 de ore, a modificărilor
arterei, numărului de imobil)
intervenite după predarea
întrucât la nivelul comunei nu
copiilor de pe listele
există Nomeclator stradal
electorale
permanente
aprobat.
conform art. 26 alin. (11) din
Un număr de 4 alegători sunt
Legea nr. 35/2008.
înscrişi în Lista electorală 3. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
permanentă fără serie şi
logistică electorală necesare,
număr act de identitate.
organizarea şi amenajarea
Exemplarele anterioare ale
secţiilor de votare cu
listelor electorale permanente
nu au fost predate spe topire.
respectarea recomandărilor
Avându-se în vedere estimarea
AEP prin Hotărârile nr.
necesarului
maxim
de
4/2008 şi nr. 5/2014.
materiale utilizate la alegerile 4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
locale generale, Primăria nu
dispune de numărul necesar
Electorale
Permanente.
de cabine de vot, urne de vot
Termen
de
realizare:
fixe, urne de vot mobile.
permanent.
Recomandări:
1.Punerea
la
dispoziţia
alegătorilor spre consultare
a
Listei
electorale
permanente şi afişarea
permanentă a unui anunţ la
avizierul Primăriei cu privire
la posibilitatea consultării
listelor
electorale
permanente
de
către
alegători, cu respectarea
dispoziţiilor
Legii
nr.
9

677/2001 privind protecţia
datelor cu caracter personal.
2.Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
listelor
electorale
permanente în conformitate
cu disp. Art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004.
3.Depunerea
diligenţelor
necesare pentru intrarea în
legalitate
a
cetăţenilor
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate sau
fără adresa completă de
domiciliu.
Sancţiuni aplicate:

5.

Galați

Primăria comunei
Smârdan
Data controlului:
programat
17.07.2014

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

1.

Decesele înregistrate sunt
operate în Registrul electoral
de persoana autorizată prin
dispoziţia
primarului
dar
operaţiunile nu au fost
efectuate în termen de 24 de

Secretarul comunei Bălăbăneşti,
doamna Maricica Tămăşanu, a
fost sancţionată cu Avertisment
prin PVCC nr. 679/15.07.2014
pentru neefectuarea
operaţiunilor de radiere în
Registrul electoral la termenul
prevăzut de lege.
1. Actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise
în
Registrul
electoral
şi
radierea
acestora
în
cazurile
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Efectuat
17.07.2014
Data ultimului
control efectuat:
25.11.2011

2.

MĂSURI DISPUSE:
au fost puse în
aplicare

3.

ore de la data înregistrării
prevăzute de disp. art. 23
decesului la Serviciul de stare
alin. (1) din Legea nr.
civilă din cadrul Primăriei.
35/2008 cu modificările şi
Lista electorală permanentă
completările
ulterioare,
este întocmită pe sate,
raportat la disp. art. 50 lit.
alegătorii fiind înscrişi în
(a2) din Lege. Termen de
realizare: în 24 de ore de la
ordine
alfabetică,
fără
data luării la cunoştinţă de
menţiunea adresei complete
către primar a cazurilor ce
de domiciliu (fără denumirea
arterei, numărului de imobil)
impun actualizarea sau
radierea.
întrucât la nivelul comunei nu
există Nomeclator stradal 2. Colaborarea permanentă
cu S.P.C.L.E.P. Galaţi pentru
aprobat.
actualizarea datelor din
Un număr de 6 alegători sunt
înscrişi în Lista electorală
Registrul electoral. În cazul
alegătorului
cu
CNP
permanentă fără serie şi
1380925170376 înscris în
număr act de identitate.
Registrul
electoral
şi
decedat
pe
raza
municipiului
Galaţi,
Instituţia primarului va lua
legătura cu SPCLEP Galaţi
pentru
efectuarea
comunicării necesare în
vederea actualizării datelor
în Registrul electoral şi
radierea alegătorului de
operatorul desemnat prin
dispoziţia
primarului.
Termen
de
realizare:
18.07.2014.
3. Comunicarea către AEP şi
11

birourile electorale ale
secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, a
modificărilor
intervenite
după predarea copiilor de
pe
listele
electorale
permanente conform art.
26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008.
5. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică
electorală
necesare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin
Hotărârile nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale
Permanente.
Termen
de
realizare:
permanent.
Recomandări:
1. Punerea la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
a
Listei
electorale
permanente şi afişarea
permanentă a unui anunţ
la avizierul Primăriei cu
privire la posibilitatea
12

consultării
listelor
electorale permanente de
către
alegători,
cu
respectarea
dispoziţiilor
Legii nr. 677/2001 privind
protecţia
datelor
cu
caracter personal.
2.

Depunerea
diligenţelor
necesare pentru intrarea în
legalitate a cetăţenilor
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate.

Sancţiuni aplicate:

6.

Constanța

Primăria orașului
Cernavodă

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

Secretarul comunei Smârdan,
domnul Mihai Drăghici a
fost sancţionat cu
Avertisment prin PVCC nr.
679/15.07.2014 pentru
neefectuarea operaţiunilor
de radiere în Registrul
electoral la termenul
prevăzut de lege.
 Activitatea de control a fost
reprogramată.

Data controlului:
programat
22.07.2014
Efectuat
_
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Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
-7.

Constanța

SPCLEP Cernavodă
Data controlului:
programat
22.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
--

8.

Constanța

Primăria orașului
Murfatlar

 Verificarea modului de
efectuare a comunicărilor
pentru actualizarea listelor
electorale permanente;
 Evidenţa cărţilor de alegător
rămase nedistribuite;
 Analiza demersurilor
efectuate pentru punerea în
legalitate a persoanelor fără
acte de identitate;

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

Data controlului:
programat
22.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-14

MĂSURI DISPUSE:
-9.

Constanța

SPCLEP Murfatlar
Data controlului:
programat
22.07.2014
Efectuat
--

10.

Brăila

Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
-Primăria orașului
Însurăței

 conform obiectivelor de la
pct. 7.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

 conform obiectivelor de la

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost

Data controlului:
programat
23.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
-11.

Brăila

SPCLEP Însurăței
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Data controlului:
programat
23.07.2014
Efectuat
--

pct. 7.

reprogramată.

Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
-12.

Brăila

Primăria comunei
Viziru

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

Data controlului:
programat
23.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
-13.

Buzău

Primăria comunei
Viperești
Data controlului:
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programat
24.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
-14.

Buzău

Primăria comunei
Pârscov

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

1.

Data controlului:
programat
24.07.2014
Efectuat
24.07.2014
Data ultimului
control efectuat:
04.05.2011

2.

MĂSURI DISPUSE:
au fost puse in
aplicare

3.

Decesele înregistrate sunt 1. Actualizarea datelor de
operate în Registrul electoral
identificare a cetăţenilor
de persoana autorizată prin
români cu drept de vot
dispoziţia
primarului
dar
înscrise în Registrul electoral
operaţiunile nu au fost
şi radierea acestora se va
efectuate în termen de 24 de
realiza în termen de 24 de
ore de la data înregistrării
ore de la data luării la
decesului la Serviciul de stare
cunoştinţă de către primar a
civilă din cadrul Primăriei.
cazurilor
ce
impun
Lista electorală permanentă
actualizarea sau radierea
(LEP) este întocmită pe sate,
conform disp. art. 23 alin. (1)
un număr de 1167 alegători
şi (2) din Legea nr. 35/2008
fiind
înscrişi
în
ordine
cu
modificările
şi
alfabetică, fără menţiunea
completările
ulterioare,
adresei complete de domiciliu
raportat la disp. art. 50 lit.
(fără
denumirea
arterei,
(a2) din Lege.
numărului de imobil) întrucât 2. Comunicarea către AEP şi
birourile
electorale
ale
la nivelul comunei nu există
Nomeclator stradal aprobat.
secţiilor de votare, în termen
Un număr de 5 alegători sunt
de 24 de ore, a modificărilor
înscrişi în Lista electorală
intervenite după predarea
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4.

permanentă fără serie şi
copiilor de pe listele
număr act de identitate.
electorale
permanente
Avându-se în vedere estimarea
conform disp. art. 26 alin.
necesarului
maxim
de
(11) din Legea nr. 35/2008
materiale utilizate la alegerile
cu
modificările
şi
locale generale, Primăria nu
completările ulterioare.
dispune de numărul necesar 3. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
de urne de vot fixe, urne de
logistică electorală necesare,
vot
mobile
şi
plăcuţe
organizarea şi amenajarea
indicatoare către secţiile de
secţiilor de votare cu
votare.
respectarea recomandărilor
AEP prin Hotărârile nr.
4/2008 şi nr. 5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente.
Termen
de
realizare:
permanent
Recomandări:
1. Punerea
la
dispoziţia
alegătorilor spre consultare
a
Listei
electorale
permanente şi afişarea
permanentă a unui anunţ la
avizierul Primăriei cu privire
la posibilitatea consultării
listelor
electorale
permanente
de
către
alegători, cu respectarea
dispoziţiilor
Legii
nr.
18

677/2001 privind protecţia
datelor cu caracter personal.
2. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
listelor
electorale
permanente în conformitate
cu disp. Art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004.
3. Depunerea
diligenţelor
necesare pentru intrarea în
legalitate
a
cetăţenilor
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate sau
fără adresa completă de
domiciliu.

15.

Tulcea

Primăria orașului
Isaccea

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

Pentru deficienţele constatate,
Primarul comunei Pîrscov,
domnul Gheorghe Sturzu, a fost
sancţionat cu AVERTISMENT
prin PVCC nr.
0000861/24.07.2014.
 Activitatea de control a fost
reprogramată.

Data controlului:
programat
29.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
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control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
-16.

Tulcea

SPCLEP Isaccea
Data controlului:
programat
29.07.2014
Efectuat
--

 conform obiectivelor de la
pct. 7.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
-17.

Tulcea

Primăria comunei
Niculițel
Data controlului:
programat
29.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
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-18.

Vrancea

Primăria comunei
Câmpuri

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

Data controlului:
programat
30.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
-19.

Vrancea

Primăria comunei
Vizantea Livezi
Data controlului:
programat
30.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
--
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20.

Buzău

Primăria comunei
Năeni

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

 conform obiectivelor de la
pct. 1.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

 conform obiectivelor de la
pct. 7.

 Controlul nu a fost efectuat

 Activitatea de control a fost
reprogramată.

Data controlului:
programat
31.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
-21.

Buzău

Primăria comunei
Săhăteni
Data controlului:
programat
31.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
--

22.

Buzău

SPCLEP Săhăteni
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Data controlului:
programat
31.07.2014
Efectuat
-Data ultimului
control efectuat:
-MĂSURI DISPUSE:
--
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