Filiala Sud-Est
Nr. Crt

Județul
Brăila

1

UAT
Primăria
comunei
Stăncuța

Data
controlului
01.10.2014

Obiective
Ø 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 şi a copiilor listelor
electorale 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 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

Constatări
Control neefectuat. Lipsă
mijloace de transport în
comun.

Măsuri dispuse
Nu este cazul.

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;
Verificarea gradului de respectare a
termenelor prevăzute în calendarul
electoral aferent consultărilor
electorale;

Brăila

Primăria
comunei
Berțeștii de
Jos

01.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control efectuat în data de
29.09.2014

0

Brăila

Primăria
comunei
Vădeni

02.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat. Lipsă
mijloace de transport în
comun.

Nu este cazul.

2

3

Brăila

4

Primăria
comunei
Mărașu

02.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 22 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
3. După tipărirea listei
electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
în intervalul: 01 septembrie
– 01 octombrie 2014, s-au
inregistrat un singur deces
al alegătorului cu ultimul
domiciliu în comuna
Mărașu. Actul de deces din
această perioadă a fost
radiat în Registrul electoral
de către domnul Mengu
Nicu - secretar - persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului. Actele de deces
emise în perioada
anterioară au fost radiate
în registrul electoral de

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi

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

persoana împuternicită.
4. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008
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.
6. Descărcarea delimitării secţiilor de
votare din secţiunea “Scrutine” a
Registrului electoral şi aducerea la
cunoştinţă publică a delimitării,
numerotării şi a sediilor secţiilor de
votare conform art. 10 din Legea nr.
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4)
din Legea nr. 35/2008.

Brăila

5

Primăria
comunei
Frecăței

02.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 5 (cinci)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. După tipărirea listei
electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
în intervalul: 02 septembrie
– 02 octombrie 2014, nu sau emis acte de deces
pentru alegători cu
domiciliul în comuna
Frecăței. Pănă în prezent
toate actele de deces au
fost radiate în Registrul
electoral de către domnul
Morogan Săndel, secretarpersoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral.
4. Lista electorală
complementară este
pastrată de secretarul
comunei într-un registru
special cu file detașabile

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea

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

este semnată de primar și
secretar și sunt înscriși
3(trei) alegători.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

recomandărilor AEP prin Hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
5.Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr. 370/2014 şi
H.G. nr. 521/2014.
6. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi
tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008.

Brăila

6

Primăria
comunei
Vișani

01.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un singur alegător este
înscris în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
3. După tipărirea listei
electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
în intervalul: 02 septembrie
– 02 octombrie 2014, s-au
inregistrat 2 (două) decese
pentru alegători cu
domiciliul în comuna Vișani
și s-a primit o comunicare
cu privire la un alegător
care avea domiciliul în
comuna Vișani, însă a
decedat în altă localitate.
Acestea au fost radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, cu depășirea
termenului de 24 ore de la
data luării la conoștință a
decesului.
4. La nivelul primăriei nu

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea

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

există Lista electorală
complementară.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

recomandărilor AEP prin Hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

Brăila

7

Primăria
01.10.2014
orașului Ianca

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 6 (șase)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. După tipărirea listei
electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
în intervalul: 01 septembrie
– 01 octombrie 2014, s-au
inregistrat 10 (zece) decese
ale alegătorilor cu ultimul
domiciliu în orașul Ianca.
Acestea au fost radiate în
Registrul electoral de către
doamna Grosu Liliana, Șef
S.P.C.L.E.P Ianca - persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
4. Lista electorală
complementară este
pastrată de secretarul
comunei într-un registru

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. 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.
4. Respectarea hotărârilor şi

Brăila
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SPCLEP oraș
Ianca

01.10.2014

1. Obținerea de informații privind
modul de efectuare a comunicărilor
necesare actualizării Registrului
Electoral;
3. Analiza demersurilor efectuate
pentru punerea în legalitate a
persoanelor fără acte de identitate;

special cu file detașabile
este semnată de primar și
secretar și sunt înscriși 9
(nouă) alegători.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr. 370/2014 şi
H.G. nr. 521/2014.
6. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi
tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008.

1. S.P.C.L.E.P Ianca
transmite invitații
persoanelor cărora le-au
expirat actele de identitate
pentru intrarea în legalitate,
prin intermediul posturilor
de poliție comunale.

Recomandări:
1. Punerea în legalitate a celor 9
(nouă) alegători fără menținui
privind actele de identitate;

4. Discuții privind erorile constatate în
actele de identitate eliberate;

Brăila

9

Primăria
comunei
Mărașu

02.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 22 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
3. După tipărirea listei
electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
în intervalul: 01 septembrie
– 01 octombrie 2014, s-au
inregistrat un singur deces
al alegătorului cu ultimul
domiciliu în comuna
Mărașu. Actul de deces din
această perioadă a fost
radiat în Registrul electoral
de către domnul Mengu
Nicu - secretar - persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.

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

termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului. Actele de deces
emise în perioada
anterioară au fost radiate
în registrul electoral de
persoana împuternicită.
4. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi
tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008
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.
6. Descărcarea delimitării secţiilor de
votare din secţiunea “Scrutine” a
Registrului electoral şi aducerea la
cunoştinţă publică a delimitării,
numerotării şi a sediilor secţiilor de
votare conform art. 10 din Legea nr.
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4)
din Legea nr. 35/2008.

Buzău

Primăria
comunei
Florica

06.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Puiești

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat

Nu este cazul.
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Buzău

12

Primăria
comunei
Cilibia

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 4(patru)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. La nivelul Primăriei
Comunei Cilibia nu a fost
pus la dispoziție Registrul
de Stare Civila - Acte de
deces.
4. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
3. Afișarea permanentă a unui anunț
la nivelul primăriei cu privire la
posibilitatea alegătorilor de a
consulta Lista electorală
permanentă.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi

ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi
tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008
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.
6. Descărcarea delimitării secţiilor de
votare din secţiunea “Scrutine” a
Registrului electoral şi aducerea la
cunoştinţă publică a delimitării,
numerotării şi a sediilor secţiilor de
votare conform art. 10 din Legea nr.
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4)
din Legea nr. 35/2008.
7.Desemnarea, prin dispoziţia scrisă
a primarului, a persoanelor
autorizate pentru a opera în
Registrul electoral, conform disp. art.
22 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare, raportat la disp. art. 50 şi
art. 51 din Lege.

Buzău

Primăria
comunei
Țintești

09.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat

Nu este cazul.

Brăila

Primăria
Comunei
Ulmu

06.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 4 (patru)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost tipărit în data de
12.09.2014. În intervalul 05
septembrie – 06 octombrie
2014, a fost emis un singur
act de deces, pentru
alegătorul cu domiciliul în
comuna Ulmu. Actele de
deces au fost radiate în
Registrul electoral de către
domnul Bejgu Daniel secretar - persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
3. Afișarea permanentă a unui anunț
la nivelul primăriei cu privire la
posibilitatea alegătorilor de a
consulta Lista electorală
permanentă.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
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listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea
alegerilor;
9. Verificarea modului de efectuare a
actualizării datelor înscrise în Registrul
Electoral pe baza comunicărilor
primite;
10. Verificarea efectuării comunicărilor
prevăzute de lege;
11. Verificarea gradului de respectare a
termenelor prevăzute în calendarul
electoral;
12. Acordarea de îndrumare privind
operațiunile necesare a fi efectuate la
nivelul primăriei în Registrul Electoral.

Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
4. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi
tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008
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.
6. Descărcarea delimitării secţiilor de
votare din secţiunea “Scrutine” a
Registrului electoral şi aducerea la
cunoştinţă publică a delimitării,
numerotării şi a sediilor secţiilor de
votare conform art. 10 din Legea nr.
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4)
din Legea nr. 35/2008.

Buzău
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Primăria
Comunei
Rușețu

06.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 12 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
3. După tipărirea listei
electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
în intervalul: 01 septembrie
– 06 octombrie 2014, s-au
înregistrat 4 (patru) acte de
deces pentru alegători cu
domiciliul în comuna
Rușețu. Acestea au fost
radiate în Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, domnul
Dinu Gabriel- secretar, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
4. Lista electorală
complementară este
pastrată de secretarul
comunei într-un registru

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
3. Afișarea permanentă a unui anunț
la nivelul primăriei cu privire la
posibilitatea alegătorilor de a
consulta Lista electorală
permanentă.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi

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

special cu file detașabile și
este semnată de primar și
secretar și conține un singur
alegător.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi
tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008
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.
6. Descărcarea delimitării secţiilor de
votare din secţiunea “Scrutine” a
Registrului electoral şi aducerea la
cunoştinţă publică a delimitării,
numerotării şi a sediilor secţiilor de
votare conform art. 10 din Legea nr.
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4)
din Legea nr. 35/2008.

Brăila

16

Primăria
Comunei
Stăncuța

07.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 3 (trei)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost editat în data de
15.09.2014. În intervalul 01
septembrie – 07 octombrie
2014, s-au inregistrat 5
(cinci) decese pentru
alegători cu domiciliul în
comuna Stăncuța, acestea
au fost radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, cu
respectarea termenului de
24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
4.Lista electorală
complementară este
pastrată de secretarul
comunei într-un registru

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi

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

special cu file detașabile și
este semnată de primar și
secretar și conține 4 (patru)
alegători.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008
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.
6. Descărcarea delimitării secţiilor de
votare din secţiunea “Scrutine” a
Registrului electoral şi aducerea la
cunoştinţă publică a delimitării,
numerotării şi a sediilor secţiilor de
votare conform art. 10 din Legea nr.
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4)
din Legea nr. 35/2008.

Brăila

17

Primăria
Comunei
Vădeni

07.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 4 (patru)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost editat în data de
15.09.2014. În intervalul 02
septembrie – 02 octombrie
2014, s-au inregistrat
5(cinci) decese pentru
alegători cu domiciliul în
comuna Vădeni Acestea au
fost radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, cu
respectarea termenului de
24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
4. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
5. Nu s-a întocmit Lista

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea

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

electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

recomandărilor AEP prin Hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

Buzău
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Primăria
Comunei C.A
Rosetti

08.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 8 (opt)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost editat în data de
15.09.2014. În intervalul:
08 septembrie – 08
octombrie 2014, s-au
inregistrat 5 (cinci) decese
ale alegătorilor cu ultimul
domiciliu în comuna C.A
Rosetti. Acestea au fost
radiate în Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, însă au
fost operate cu depașirea
termenului de 24 ore de la
data luării la conoștință a
decesului.
4. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea

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

complementară.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

recomandărilor AEP prin Hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

Buzău

19

Primăria
Comunei
Mihăilești

09.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 9 (nouă)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost editat în data de
15.09.2014. În intervalul:
09 septembrie – 08
octombrie 2014, s-au
inregistrat 3 (trei) decese
ale alegătorilor cu ultimul
domiciliu în comuna
Mihilești. Acestea au fost
radiate în Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, au fost
operate cu respectarea
termenului de 24 ore de la
data luării la conoștință a
decesului.
4. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea

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

complementară.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

recomandărilor AEP prin Hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
5.Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr. 370/2014 şi
H.G. nr. 521/2014.
6. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi
tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008.

Buzău

20

Primăria
Comunei
Costești

09.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 9 (nouă)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost editat în data de
15.09.2014. În intervalul:
09 septembrie – 09
octombrie 2014, s-au
inregistrat 6 (șase) decese
ale alegătorilor cu ultimul
domiciliu în comuna
Costești. Acestea au fost
radiate în Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, au fost
operate cu respectarea
termenului de 24 ore de la
data luării la conoștință a
decesului.
4. Lista electorală
complementară este

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea

Buzău
21

Primăria
comunei
Ulmeni

13.10.2014

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

pastrată de secretarul
comunei într-un registru
special cu file detașabile și
este semnată de primar și
secretar și conține 2 (doi)
alegători.
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

recomandărilor AEP prin Hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
5.Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr. 370/2014 şi
H.G. nr. 521/2014.
6. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi
tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008.

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat. Din
cauza lipsei mijloacelor de
transport, Comuna Ulmeni
s-a inlocuit cu alta Primarie

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Smeeni

14.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Buzău

Primăria
comunei
Stâlpu

15.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Buzău

Primăria
comunei
Săgeata

16.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

22

23

24

Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

Buzău

25

Primăria
Comunei
Luciu

13.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 9 (nouă)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost tipărit în data de
16.09.2014. În intervalul 13
septembrie – 13 octombrie
2014, au fost emise 3 (trei)
acte de deces, pentru
alegători cu domiciliul în
comuna Luciu. Actele de
deces nu au fost radiate din
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
4. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP, de

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi

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

către alegători în perioada
electorală, și există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului există un anunț
la avizierul instituției prin
care cetățenii sunt
informați că au posibilitatea
consultării LEP cu privire la
datele lor personale.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, semnată
de către primar și secretar.
6. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008
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.
6. Descărcarea delimitării secţiilor de
votare din secţiunea “Scrutine” a
Registrului electoral şi aducerea la
cunoştinţă publică a delimitării,
numerotării şi a sediilor secţiilor de
votare conform art. 10 din Legea nr.
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4)
din Legea nr. 35/2008.

Buzău

26

Primăria
Comunei
Largu

13.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 3 (trei)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost tipărit în data de
16.09.2014. În intervalul 13
septembrie – 13 octombrie
2014, au fost emise 4
(patru) acte de deces,
pentru alegători cu
domiciliul în comuna Luciu.
Actele de deces nu au fost
radiate din Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
4. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi

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

de consultare a LEP, de
către alegători în perioada
electorală, și există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului există un anunț
la avizierul instituției prin
care cetățenii sunt
informați că au posibilitatea
consultării LEP cu privire la
datele lor personale.
5. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
6. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008
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.
6. Descărcarea delimitării secţiilor de
votare din secţiunea “Scrutine” a
Registrului electoral şi aducerea la
cunoştinţă publică a delimitării,
numerotării şi a sediilor secţiilor de
votare conform art. 10 din Legea nr.
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4)
din Legea nr. 35/2008.

Buzău

Primăria
comunei
Amaru

20.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Schimbată planificarea

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Brădeanu

21.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Schimbată planificarea

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
C.A.Rosetti

22.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Schimbată planificarea

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Costești

23.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Schimbată planificarea

Nu este cazul.
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29

30

Buzău

31

Primăria
Comunei
Puiești

20.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 3 (trei)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost tipărit în data de
16.09.2014. În intervalul 20
septembrie – 20 octombrie
2014 după tipărirea listei
electorale permanente au
fost emise 4 (patru) acte de
deces, pentru alegători cu
domiciliul în comuna
Puiești, acestea fiind radiate
din Registrul electoral de
către persoana desemnată
prin Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
4. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi

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

de consultare a LEP, de
către alegători în perioada
electorală, și există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului există un anunț
la avizierul instituției prin
care cetățenii sunt
informați că au posibilitatea
consultării LEP cu privire la
datele lor personale.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, semnată
de către primar și secretar,
cuprinzând un singur
alegător cetățean al Uniunii
Europene cu drept de vot.
6. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
7. Exemplarele anterioare

tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008
4. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr.370/2004 și
H.G nr.521/2014.
5. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

Buzău

32

Primăria
Comunei
Bălăceanu

21.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Toți alegătorii înscriși în
Lista electorală permanentă
au serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost tipărit în data de
16.09.2014. În intervalul 21
septembrie – 21 octombrie
2014 după tipărirea Listei
Electorale Permanente, au
fost emise 2 (două) acte de
deces, pentru alegători cu
domiciliul în comuna
Bălăceanu. Actele de deces
emise au fost radiate din
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral cu respectarea
termenului legal de 24 ore
de la data luării la
conoștință a decesului.
4. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi
tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din

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

popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP, de
către alegători în perioada
electorală, și există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului există un anunț
la avizierul instituției prin
care cetățenii sunt
informați că au posibilitatea
consultării LEP cu privire la
datele lor personale.
5. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
6. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

Legea nr. 35/2008
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.
6. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr.370/2004 și
H.G nr.521/2014.

Buzău

33

Primăria
Comunei
Cochirleanca

21.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Toți alegătorii înscriși în
Lista electorală permanentă
au serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost tipărit în data de
16.09.2014. În intervalul 21
septembrie – 21 octombrie
2014 după tipărirea Listei
Electorale Permanente, au
fost emise 8 (opt) acte de
deces, pentru alegători cu
domiciliul în comuna
Cochirleanca. Actele de
deces emise au fost radiate
din Registrul electoral de
către persoana desemnată
prin Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral cu respectarea
termenului legal de 24 ore
de la data luării la
conoștință a decesului.
4. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi
tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008.

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

popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP, de
către alegători în perioada
electorală, și există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului există un anunț
la avizierul instituției prin
care cetățenii sunt
informați că au posibilitatea
consultării LEP cu privire la
datele lor personale.
5. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
6. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr.370/2004 și
H.G nr.521/2014.

Buzău

34

Primăria
Comunei
Smeeni

22.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 19 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost tipărit în data de
16.09.2014. În intervalul 22
septembrie – 21 octombrie
2014 după tipărirea Listei
Electorale Permanente, au
fost emise 10 (zece) acte de
deces, pentru alegători cu
domiciliul în comuna
Smeeni. Actele de deces
emise au fost radiate din
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral cu respectarea
termenului legal de 24 ore
de la data luării la
conoștință a decesului.
4. Potrivit datelor furnizate,

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi

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

se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP, de
către alegători în perioada
electorală, și există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului există un anunț
la avizierul instituției prin
care cetățenii sunt
informați că au posibilitatea
consultării LEP cu privire la
datele lor personale.
5. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
6. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr.370/2004 și
H.G nr.521/2014.
6. 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.

Buzău

35

Primăria
Comunei
Gherăseni

22.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 3 (trei)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost tipărit în data de
16.09.2014. În intervalul 22
septembrie – 21 octombrie
2014 după tipărirea Listei
Electorale Permanente, au
fost emise 4 (patru) acte de
deces, pentru alegători cu
domiciliul în comuna
Gherăseni. Actele de deces
emise au fost radiate din
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral cu respectarea
termenului legal de 24 ore
de la data luării la
conoștință a decesului.
4. Potrivit datelor furnizate,

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi

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

se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP, de
către alegători în perioada
electorală, și există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului există un anunț
la avizierul instituției prin
care cetățenii sunt
informați că au posibilitatea
consultării LEP cu privire la
datele lor personale.
5. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
6. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr.370/2004 și
H.G nr.521/2014.
6. 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.

Buzău

36

Primăria
Comunei
Rîmnicelu

23.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 5 (cinci)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost tipărit în data de
16.09.2014. În intervalul 23
septembrie – 22 octombrie
2014 după tipărirea Listei
Electorale Permanente, au
fost emise 4 (patru) acte de
deces, pentru alegători cu
domiciliul în comuna
Rîmnicelu. Actele de deces
emise au fost radiate din
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral cu respectarea
termenului legal de 24 ore
de la data luării la
conoștință a decesului.
4. Potrivit datelor furnizate,

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi

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

se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP, de
către alegători în perioada
electorală, și există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului există un anunț
la avizierul instituției prin
care cetățenii sunt
informați că au posibilitatea
consultării LEP cu privire la
datele lor personale.
5. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
6. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr.370/2004 și
H.G nr.521/2014.
6. 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.

Buzău

37

Primăria
Comunei
Boldu

23.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 5 (cinci)
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarul original al
listei electorale permanente
pentru alegerea
Președintelui României din
data de 02 noiembrie 2014
a fost tipărit în data de
16.09.2014. În intervalul 01
septembrie – 22 octombrie
2014 după tipărirea Listei
Electorale Permanente, au
fost emise 7 (șapte) acte de
deces, pentru alegători cu
domiciliul în comunaBoldu.
Actele de deces emise au
fost radiate din Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral cu
respectarea termenului
legal de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
4. Potrivit datelor furnizate,

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
70/2004.
2. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi către
Birourile electorale ale secţiilor de
votare a modificărilor survenite după
predarea copiilor listelor electorale
permanente către Birourile
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (1) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe listele
electorale permanente din secţiunea
“Scrutine” a Registrului electoral şi

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

se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP, de
către alegători în perioada
electorală, și există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului există un anunț
la avizierul instituției prin
care cetățenii sunt
informați că au posibilitatea
consultării LEP cu privire la
datele lor personale.
5. La nivelul primăriei nu
există Lista electorală
complementară.
6. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit
cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.

tipărirea acestora în 2 exemplare,
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr.
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din
Legea nr. 35/2008.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute prin Legea nr.370/2004 și
H.G nr.521/2014.
6. 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.

Buzău

Primăria
comunei
Gherăseni

27.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Cochirleanca

28.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Glodeanu
Sărat

29.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Padina

30.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Ziduri

01.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Râmnicelu

02.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.
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Primăria
comunei
Breaza

06.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Pentru organizarea
alegerilor pentu
Preşedintele României din
02 nov 2014, Instituţia
Primarului a tipărit în data
de 16 sept. 2014 un
exemplar original al Listei
Electorale Permanente pe
baza datelor și informațiilor
din Registrul Electoral.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare și
este semnată pe ultima filă
de către acesta şi de către
primarul unităţii
administrativ teritoriale.
3. Lista electorală
permanentă este întocmită
în ordinea alfabetică a
alegătorilor (în cazul celor
fară menţiuni complete
privind adresa de
domiciliu), apoi în ordinea
numerelor imobilelor de
domiciliu.
4. Un număr de 2279
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu, întrucât la nivelul
comunei nu este adoptat un
nomenclator stradal.
5. Un număr de 11 alegători
sunt înscriși în LEP fără

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui
anunţ la avizierul Primăriei prin care
alegătorii sa fie informaţi cu privire
la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii
677/2001 cât şi dispoziţiile art. 26
alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform dispoziţiei art. 70 alin (5)
din Legea 370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008,
actualizată cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: Permanent
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi asigurarea
sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr.
5/2014 şi nr. 4/2008 privind
condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească localurile secţiilor de

serie şi număr act de
identitate.
6. În Sistemul Informatic al
Registrului Electoral în Lista
de alegători cu drept de vot
radiat la data prezentei
figurează 55 alegători
radiați dintre care: 52 de
alegători radiați ca urmare
a decesului și 3 alegători
radiați ca urmare a
condamnării prin hotărîre
judecătorească definitivă cu
pedeapsa interzicerii
drepturilor electorale.
7. Conform datelor
furnizate de reprezentanții
Instituției primarului, în
perioada 06.09.2014 –
06.10.2014 în Registrul de
decese al Stării Civile s-a
constatat că au fost emise 8
acte de deces pentru
cetăţeni cu drept de vot
având ultimul domiciliul pe
raza Comunei Breaza. Se
constată că toate actele de
deces au fost operate în
SIRE în termenul legal de 24
de ore de la data luării la
cunoștință a cazurilor ce
impun radierea.
8. Nu au fost înregistrate
alte comuncări cu privire la
alegători care şi-au pierdut

votare.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: 24-31 oct 2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
termen de 24 de ore a modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe LEP conform art. 26 alin (11)
din Legea 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Termen de realizare: permanent
6. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute de Legea 370/2004 si HG
nr 521/2014.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului Comunei
Breaza asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor aplicabile

cetăţenia română sau puși
în cazul nerespectării dispoziţiilor
sub interdicție, conform
legale.
datelor furnizate de
secretarul comunei.
9. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP de către
alegători, dar există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare.
10. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
11. La nivelul instituției
Primarului Breaza nu au fost
întocmite Liste electorale
complementare și nici Liste
electorale speciale întrucât
nu s-au înregistrat cereri din
partea cetățenilor din state
membre U.E. cu drept de
vot pentru exercitarea
drepturilor electorale la
alegerea membrilor din

România în Parlamentul
European.
12. 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.

Buzău

45

Primăria
comunei
Mărăcineni

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Pentru organizarea
alegerilor pentu
Preşedintele României din
02 nov 2014, Instituţia
Primarului a tipărit în data
de 15 sept. 2014 un
exemplar original al Listei
Electorale Permanente pe
baza datelor și informațiilor
din Registrul Electoral.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
doamna Balaș Dorina inspector (cu dispoziție să
opereze în Registrul
Electoral) în condiții
corespunzătoare și este
semnată pe ultima filă de
către acesta şi de către
primarul unităţii
administrativ teritoriale.
3. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe
străzi, în ordinea alfabetică
a alegătorilor ( în cazul celor
fară menţiuni complete
privind adresa de
domiciliu), apoi în ordinea
numerelor imobilelor de
domiciliu.
4. Un număr de 2369
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu,chiar dacă la

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform dispoziţiei art. 70 alin (5)
din Legea 370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008,
actualizată cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: Permanent
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală,
necesare birourilor electorale ale
secțiilor de votare cu respectarea
recomandărilor stabilite prin
hotărârile AEP nr.4/2008 și nr.
5/2014.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.

nivelul comunei este
adoptat un nomenclator
stradal.
5. Un număr de 8 alegători
sunt înscriși în LEP fără
serie şi număr act de
identitate.
6. În Sistemul Informatic al
Registrului Electoral în Lista
de alegători cu drept de vot
radiat la data prezentei
figurează 62 alegători
radiați (1 alegător radiat ca
urmare a condamnării prin
hotărâre judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale, 6 persoane puse
sub interdicție și 55 de
alegători radiați ca urmare
a decesului).
7. Conform datelor
furnizate de reprezentanții
Instituției primarului, în
perioada 01 august 2014 –
07 octombrie 2014 în
Registrul de decese al Stării
Civile s-a constatat că au
fost emise 3 acte de deces
pentru cetăţeni cu drept de
vot având ultimul domiciliul
pe raza Comunei
Mărăcineni. Se constată că
toate actele de deces
înregistrate au fost operate

Termen de realizare: 24-31 oct 2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
termen de 24 de ore a modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe LEP conform art. 26 alin (11)
din Legea 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Termen de realizare: permanent
6. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute de Legea 370/2004 si HG
nr 521/2014.
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului Comunei
Mărăcineni asupra faptelor ce
constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

în SIRE în termenul legal de
24 de ore de la data luării la
cunoștință a cazurilor ce
impun radierea.
8. În perioada 01 august
2014 – 07 octombrie 2014
au fost înregistrate 2
comuncări electronice
privind decesul unor
alegători cu domiciliul în
Comuna Mărăcineni
decedați pe raza altor
unități administrative
teritoriale (Mun. Buzău) și o
comunicare privind punerea
sub interdicție a unui
cetățean cu drept de vot
înregistrată la nivelul
compartimentului Stare
civilă sub nr.
15382/23.09.2014 unde a
fost operat în SIRE în
termenul legal de 24 ore.
9. În același interval de
timp, respectiv 01.08.201407.10.2014 două persoane
au fost radiate de DEPABD
deoarece pentru alegătorul
cu CNP 2610527400728 nu
a fost primită comunicare la
nivelul primăriei
Mărăcineni, iar pentru
alegătorul cu CNP
1481020100069 (radiat de
DEPABD în data de

08.09.2014) s-a primit
comunicarea de la Primăria
Mun. Buzău cu nr.
56342/2014 și a fost
înregistrată la Primăria
Mărăcineni sub nr.
15364/11.09.2014.
10. Nu au fost primite alte
comunicări cu privire la
cetățeni care și-au pierdut
cetățenia română conform
datelor furnizate de
reprezentantul Instituției.
11. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
12. Lista electorală
complementară actualizată,
preluată de la Serviciul
pentru Imigrări Buzău nu
cuprinde toate elementele
prevăzute de lege, conform
disp. art. 22^2 alin. (1) din
Legea nr. 67/2004 cu
modificările şi completările
ulterioare (3 alegători nu au
menționat locul nașterii).
13. Nu au fost întocmite
Liste electorale speciale
întrucat nu au fost

înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea
dreptului de vot la alegerile
pentru Parlamentul
European.
14. 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 și urne de
vot mobile. Acestea se
confecționează pentru
fiecare tip de scrutin în
parte și nu se recuperează.

Buzău

46

Primăria
comunei
Beceni

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Pentru organizarea
alegerilor pentu
Preşedintele României din
02 nov 2014, Instituţia
Primarului a tipărit în data
de 11 sept. 2014 un
exemplar original al Listei
Electorale Permanente pe
baza datelor și informațiilor
din Registrul Electoral.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare și
este semnată pe ultima filă
de către acesta şi de către
primarul unităţii
administrativ teritoriale.
3. Lista electorală
permanentă este întocmită
în ordinea alfabetică a
alegătorilor (în cazul celor
fară menţiuni complete
privind adresa de
domiciliu), apoi în ordinea
numerelor imobilelor de
domiciliu.
4. Un număr de 2393
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu, întrucât la nivelul
comunei nu este adoptat un
nomenclator stradal.
5. Un singur alegător este
înscris în LEP fără serie şi

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform dispoziţiei art. 70 alin (5)
din Legea 370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008,
actualizată cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: Permanent
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală,
necesare birourilor electorale ale
secțiilor de votare cu respectarea
recomandărilor stabilite prin
hotărârile AEP nr.4/2008 și nr.
5/2014.
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.

număr act de identitate. 6.
În Sistemul Informatic al
Registrului Electoral în Lista
de alegători cu drept de vot
radiat la data prezentei
figurează 66 alegători
radiați dintre care: 64 de
alegători radiați ca urmare
a decesului și 2 alegători
radiați ca urmare a
condamnării prin hotărîre
judecătorească definitivă cu
pedeapsa interzicerii
drepturilor electorale.
7. Conform datelor
furnizate de reprezentanții
Instituției primarului, în
perioada 06.09.2014 –
07.10.2014 în Registrul de
decese al Stării Civile s-a
constatat că au fost emise
11 acte de deces: pentru 10
cetăţeni cu drept de vot
având ultimul domiciliul pe
raza Comunei Beceni și
pentru 1 alegător cu
domiciliul pe raza altei
unități administrativ
teritoriale. Se constată că
toate actele de deces au
fost operate în SIRE în
termenul legal de 24 de ore
de la data luării la
cunoștință a cazurilor ce
impun radierea.

Termen de realizare: 24-31 oct 2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
termen de 24 de ore a modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe LEP conform art. 26 alin (11)
din Legea 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Termen de realizare: permanent
6. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute de Legea 370/2004 si HG
nr 521/2014.
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului Comunei
Beceni asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor aplicabile
în cazul nerespectării dispoziţiilor
legale.

8. Nu au fost înregistrate
alte comuncări cu privire la
alegători care şi-au pierdut
cetăţenia română sau puși
sub interdicție, conform
datelor furnizate de
secretarul comunei.
9. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
10. La nivelul instituției
Primarului Beceni nu au fost
întocmite Liste electorale
complementare și nici Liste
electorale speciale întrucât
nu s-au înregistrat cereri din
partea cetățenilor din state
membre U.E. cu drept de
vot pentru exercitarea
drepturilor electorale la
alegerea membrilor din
România în Parlamentul
European.
11. Avându-se în vedere
estimarea necesarului
maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu
dispune de numărul
necesar de cabine de vot și

urne de vot mobile.

Buzău

47

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

07.10.2014

Ø Verificarea modului de efectuare a
actualizării datelor înscrise în Registrul
Electoral pe baza comunicărilor
primite;
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.
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;

1. Conform datelor
furnizate de reprezentantul
S.P.C.L.E.P Beceni la data
prezentului control există
un număr de 17 cărți de
alegători rămase și
nedistribuite.
2. Comunicările primite la
nivelul Primăriei Beceni de
la alte instituții și autorități
publice pentru actualizarea
datelor și informațiilor din
Registrul Electoral sunt
redirecționate către
persoana autorizată să
opereze în Registrul
Electoral.
3. Pentru punerea în
legalitate a persoanelor fără
acte de identitate sau cu
acte de identitate expirate,
S.P.C.L.E.P Beceni
organizează acțiuni la
solicitarea cetățenilor și se
transmit trimestrial invitații
scrise către cetățeni pentru
punerea în legalitate.

1. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor înscriși în LEP fărăr
mențiuni privind adresa de domiciliu
și fără seria și numărul actului de
identitate.

Buzău

48

Primăria
comunei
Gura Teghii

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Pentru organizarea
alegerilor pentu
Preşedintele României din
02 nov 2014, Instituţia
Primarului a tipărit în data
de 16 sept. 2014 un
exemplar original al Listei
Electorale Permanente pe
baza datelor și informațiilor
din Registrul Electoral.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare și
este semnată pe ultima filă
de către acesta şi de către
primarul unităţii
administrativ teritoriale.
3. Lista electorală
permanentă este întocmită
în ordinea alfabetică a
alegătorilor (în cazul celor
fară menţiuni complete
privind adresa de
domiciliu), apoi în ordinea
numerelor imobilelor de
domiciliu.
4. Un număr de 2956
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu, întrucât la nivelul
comunei nu este adoptat un
nomenclator stradal.
5. În Sistemul Informatic al
Registrului Electoral în Lista

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui
anunţ la avizierul Primăriei prin care
alegătorii sa fie informaţi cu privire
la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii
677/2001 cât şi dispoziţiile art. 26
alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2.
Predarea spre topire a exemplarelor
anterioare ale LEP conform
dispoziţiei art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008,
actualizată cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu

de alegători cu drept de vot
radiat la data prezentei
figurează 35 alegători
radiați dintre care: 34 de
alegători radiați ca urmare
a decesului și 1 alegător
pus sub interdicție.
6. Conform datelor
furnizate de reprezentanții
Instituției primarului, în
perioada 18.08.2014 –
08.10.2014 în Registrul de
decese al Stării Civile s-a
constatat că au fost emise 4
acte de deces pentru
cetăţeni cu drept de vot
având ultimul domiciliul pe
raza Comunei Gura Teghii.
Se constată că toate actele
de deces au fost operate în
SIRE în termenul legal de 24
de ore de la data luării la
cunoștință a cazurilor ce
impun radierea.
7. La nivelul SIRE a fost
înregistrată o comunicare
electronică cu privire la
decesul unui cetățean cu
drept de vot care a avut
ultimul domiciliu pe raza
Comunei Gura Teghii dar
care a fost operat de
Primăria Mun. Buzău în
data de 30.09.2014.
8. A fost primită Hotărârea

modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: 24-31 oct 2014
3. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
termen de 24 de ore a modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe LEP conform art. 26 alin (11)
din Legea 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Termen de realizare: permanent
5. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute de Legea 370/2004 si HG
nr 521/2014.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului Comunei Gura
Teghii asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor aplicabile
în cazul nerespectării dispoziţiilor
legale.

Judecătorească privind
punerea sub interdicție a
unui cetățean cu drept de
vot, înregistrată la nivelul
Primăriei cu nr.
4595/16.09.2014, dar pe
care reprezentanții
primăriei cu atribuții de
operare în SIRE nu au știut
dacă trebuie sau nu radiată.
Drept urmare în aceeași zi
s-a cerut suport de la AEP,
iar în momentul primirii
răspunsului au făcut și
radierea în SIRE.
9. Nu au fost înregistrate
alte comuncări cu privire la
alegători care şi-au pierdut
cetăţenia română sau
hotărâri judecătorești
privind condamnarea
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale, conform datelor
furnizate de secretarul
comunei.
10. Potrivit datelor
furnizate, se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a
LEP de către alegători în
perioada electorală, și
există asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea

prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului există un anunț
cu nr. de înregistrare
4624/17.09.2014 prin care
cetățenii sunt informați că
au posibilitatea consultării
LEP cu privire la datele lor
personale.
11. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
12. La nivelul instituției
Primarului Gura Teghii nu
au fost întocmite Liste
electorale complementare
și nici Liste electorale
speciale întrucât nu s-au
înregistrat cereri din partea
cetățenilor din state
membre U.E. cu drept de
vot pentru exercitarea
drepturilor electorale la
alegerea membrilor din
România în Parlamentul
European.

Buzău

49

Primăria
comunei
Pietroasele

09.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Pentru organizarea
alegerilor pentu
Preşedintele României din
02 nov 2014, Instituţia
Primarului a tipărit în data
de 15 sept. 2014 un
exemplar original al Listei
Electorale Permanente pe
baza datelor și informațiilor
din Registrul Electoral.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
secretarul comunei într-un
dosar cu file detașabile la
comun cu alte documente și
este semnată pe ultima filă
de către acesta şi de către
primarul unităţii
administrativ teritoriale.
3. Lista electorală
permanentă este întocmită
în ordinea alfabetică a
alegătorilor (în cazul celor
fară menţiuni complete
privind adresa de
domiciliu), apoi în ordinea
numerelor imobilelor de
domiciliu.
4. Un număr de 2791
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu, întrucât la nivelul
comunei nu este adoptat un
nomenclator stradal.
5. Un număr de 15 alegători

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform dispoziţiei art. 70 alin (5)
din Legea 370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008,
actualizată cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: Permanent
2. Păstrarea listei electorale
permanente într-un dosar cu file
detașabile conform art. 26 alin. 95)
din Legea nr. 35/2008.
Termen de realizare: 09.10.2014
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: 24-31 oct 2014
4. Comunicarea către Autoritatea

sunt înscriși în LEP fără
serie şi număr act de
identitate.
6. În Sistemul Informatic al
Registrului Electoral în Lista
de alegători cu drept de vot
radiat la data prezentei
figurează 53 alegători
radiați dintre care: 49 de
alegători radiați ca urmare
a decesului și 4 alegători
radiați ca urmare a
condamnării prin hotărîre
judecătorească definitivă cu
pedeapsa interzicerii
drepturilor electorale.
7. Conform datelor
furnizate de reprezentanții
Instituției primarului, în
perioada 18.08.2014 –
09.10.2014 în Registrul de
decese al Stării Civile s-a
constatat că au fost emise 7
acte de deces: 5 acte de
deces pentru cetăţeni cu
drept de vot având ultimul
domiciliul pe raza Comunei
Pietroasele și 2 acte de
deces pentru alegători cu
domiciliul pe raza altor
UAT-uri.. Se constată că
toate actele de deces au
fost operate în SIRE în
termenul legal de 24 de ore
de la data luării la

Electorală Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
termen de 24 de ore a modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe LEP conform art. 26 alin (11)
din Legea 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Termen de realizare: permanent
6. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute de Legea 370/2004 si HG
nr 521/2014.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului Comunei
Pietroasele asupra faptelor ce
constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

cunoștință a cazurilor ce
impun radierea.
8. La nivelul SIRE au fost
înregistrate două
comunicari electronice cu
privire la decesul unor
cetățeani cu drept de vot
care a avut ultimul
domiciliu pe raza Comunei
Pietroasele dar care au fost
operate de Primăria Mun.
Buzău în data de
16.09.2014, respectiv de
Primăria Comunei Măgura
în data de 21.08.2014.
9. În același interval de timp
alegătorul cu CNP
2390326100034 a fost
radiat din Registrul Electoral
în data de 08.09.2014 de
DEPABD întrucât la nivelul
Primăriei nu s-a primit
comunicare pentru a fi
radiat.
10. Nu au fost înregistrate
alte comuncări cu privire la
alegători care şi-au pierdut
cetăţenia română sau puși
sub interdicție, conform
datelor furnizate de
secretarul comunei.
11. Potrivit datelor
furnizate, se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a

LEP de către alegători numi
în perioada electorală, și
există asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data
controlului s-a procedat la
afișarea unei note de
informare cu nr.
4077/09.10.2014.
12. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
13. La nivelul instituției
Primarului Pietroasele nu
au fost întocmite Liste
electorale complementare
și nici Liste electorale
speciale întrucât nu s-au
înregistrat cereri din partea
cetățenilor din state
membre U.E. cu drept de
vot pentru exercitarea
drepturilor electorale la
alegerea membrilor din
România în Parlamentul
European.

Buzău

50

Primăria
comunei
Vadu Pașii

13.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Pentru organizarea
alegerilor pentu
Preşedintele României din
02 nov 2014, Instituţia
Primarului a tipărit în data
de 15 sept. 2014 un
exemplar original al Listei
Electorale Permanente pe
baza datelor și informațiilor
din Registrul Electoral.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare și
este semnată pe ultima filă
de către acesta şi de către
primarul unităţii
administrativ teritoriale.
3. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe
străzi, în ordinea alfabetică
a alegătorilor (în cazul celor
fară menţiuni complete
privind adresa de
domiciliu), apoi în ordinea
numerelor imobilelor de
domiciliu.
4. Un număr de 5344
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu..
5. Un număr de 9 alegători
sunt înscriși în LEP fără
serie şi număr act de

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui
anunţ la avizierul Primăriei prin care
alegătorii sa fie informaţi cu privire
la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii
677/2001 cât şi dispoziţiile art. 26
alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform dispoziţiei art. 70 alin (5)
din Legea 370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi asigurarea
sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr.
5/2014 şi nr. 4/2008 privind
condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească localurile secţiilor de
votare.
Măsuri dispuse:
1. Punerea la dispoziția echipei de
control a Listei electorale
complementare întocmite conform
art. 22^1 din Legea nr. 67/2004
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, utilizate la
alegerea membrilor din România în
Parlamentul European din 25 mai

identitate.
6. În Sistemul Informatic al
Registrului Electoral în Lista
de alegători cu drept de vot
radiat la data prezentei
figurează 90 alegători
radiați dintre care: 86 de
alegători radiați ca urmare
a decesului și 4 alegători
radiați ca urmare a
condamnării prin hotărîre
judecătorească definitivă cu
pedeapsa interzicerii
drepturilor electorale.
7. Conform datelor
furnizate de reprezentanții
Instituției primarului, în
perioada 13.09.2014 –
13.10.2014 în Registrul de
decese al Stării Civile s-a
constatat că au fost emise 9
acte de deces pentru
cetăţeni cu drept de vot
având ultimul domiciliul pe
raza Comunei Vadu Pașii. Se
constată că toate actele de
deces au fost operate în
SIRE în termenul legal de 24
de ore de la data luării la
cunoștință a cazurilor ce
impun radierea.
8. Nu au fost înregistrate
alte comuncări cu privire la
alegători care şi-au pierdut
cetăţenia română, puși sub

2014.
Termen de
realizare: 21.10.2014
Echipa de control a atras atenția că
nerespectarea acestei măsuri
constituie contravenție conform art.
103 din Legea nr. 67/2004 și se
sancționează cu AMENDĂ conform
art. 104 din Legea nr. 67/2004.
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008,
actualizată cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: Permanent
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: 24-31 oct 2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
termen de 24 de ore a modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe LEP conform art. 26 alin (11)

interdicție sau condamnați
prin hotărâre
judecătorească definitivă cu
pedeapsa interzicerii
drepturilor electorale,
conform datelor furnizate
de secretarul comunei.
9. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP de către
alegători, dar există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare.
10. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
11. Lista electorală
complementară nu a putut
fi pusă la dispoziție echipei
de control întrucât nu a fost
găsită la nivelul Primăriei
Vadu Pașii.
12. La nivelul instituției
Primarului Vadu Pașii nu au

din Legea 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Termen de realizare: permanent
6. Respectarea termenelor de
realizare a operațiunilor electorale
prevăzute de Legea 370/2004 si HG
nr 521/2014.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului Comunei Vadu
Pașii asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor aplicabile
în cazul nerespectării dispoziţiilor
legale.

fost întocmite Liste
electorale speciale întrucât
nu s-au înregistrat cereri din
partea cetățenilor din state
membre U.E. cu drept de
vot pentru exercitarea
drepturilor electorale la
alegerea membrilor din
România în Parlamentul
European.
13. Avându-se în vedere
estimarea necesarului
maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu
dispune de numărul
necesar de cabine de vot și
urne de vot fixe.

Buzău
51

Primăria
comunei
Calvini

14.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

Buzău

Primăria
comunei
Viperești

15.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Buzău

Primăria
comunei
Cislău

15.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Buzău

Primăria
comunei
Săpoca

16.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Buzău

Primăria
comunei
Valea
Râmnicului

20.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Buzău

Primăria
comunei
Brăești

21.10.2014

Buzău

Primăria
comunei
Berca

22.10.2014

52

53

54

55

56

57

Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Scoțoasa

23.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Boldu

27.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Bălăceanu

28.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Ghergheasa

29.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Buzău

Primăria
comunei
Vernești

30.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Constanța

Primăria
comunei
Agigea
S.P.C.L.E.P.
Agigea

01.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 07.10.2014 la

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

58

59

60

61

62

63
64

Constanța

01.10.2014

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

65

66
67

Constanța

Constanța

Constanța
Constanța

68

Primăria
comunei
23 August
Primăria
Municipiului
Mangalia
S.P.C.L.E.P.
Mangalia

01.10.2014

Primăria
comunei
Mihail
Kogălniceanu

06.10.2014

02.10.2014

02.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 07.10.2014 la
S.P.C.L.E.P comunei Beceni
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

1. Un număr de 23 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 653 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.

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

Constanța

69

Primăria
comunei
Nicolae
Bălcescu

06.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 20 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 470 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.

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

Constanța

70

Primăria
comunei
Topraisar

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 18 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 1292 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea termenului de
24 de ore, prevăzut de lege.

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

Constanța

71

Primăria
comunei
Comana

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 18 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 1292 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea termenului de
24 de ore, prevăzut de lege.

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

Constanța

Primăria
comunei
Cumpăna

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 29 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 688 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, însă nu a
fost respectat termenul de
24 de ore, prevăzut de lege,
în 5 cazuri.

Constanța

S.P.CLEP
Cumpăna

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 07.10.2014 la
S.P.C.L.E.P comunei Beceni

1. La nivelul SPCLEP
Cumpăna, nu există cărți de
alegător rămase
nedistribuite.
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Recomandări:
1. Asigurarea din timp a logisticii
electorale necesare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora
conform disp. art. 23 alin. (2) din
Legea nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor
şi instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei asupra faptelor ce
constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.
1. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate, respectiv domiciliu.

Primăria
comunei
Poarta-Albă

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 9 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 391 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.

Constanța

Primăria
13.10.2014
comunei
Independența

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Constanța

Primăria
comunei
Dumbrăveni

13.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Constanța

Primăria
comunei
Tuzla

14.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat. S-a
facut un schimb de
controale datorită lipsei
mijloacelor de transport în
comun
Control neefectuat. S-a
Nu este cazul.
facut un schimb de
controale datorită lipsei
mijloacelor de transport în
comun
Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 14-
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75

76

77

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

Constanța

16 octombrie 2014

Constanța

Primăria
comunei
Limanu

14.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Constanța

Primăria
comunei
Oltina

15.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Constanța

Primăria
comunei
Topalu

16.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Constanța

Primăria
comunei
Horia

16.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
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80

81

Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Constanța

82

Primăria
comunei
Mihai Viteazu

13.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Un număr de 22 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 324 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea termenului de
24 de ore, prevăzut de lege.

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

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

Constanța

Primăria
comunei
Săcele

13.10.2014

Conform obiectivelor de la punctul 2.

1. Un număr de 2 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 251 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea termenului de
24 de ore, prevăzut de lege.

Constanța

Primăria
comunei
Rasova
Primăria
Comunei
Siliștea
Primăria
comunei
Chirnogeni
Primăria
comunei
Dobromir

20.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Schimbată planificarea
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84
85
86

87

Constanța
Constanța

Constanța

21.10.2014
22.10.2014

23.10.2014

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

Control neefectuat.
Schimbată planificarea

Nu este cazul.

Control neefectuat.
Schimbată planificarea

Nu este cazul.

Control neefectuat.
Schimbată planificarea

Nu este cazul.

Constanța

88

Primăria
comunei
Agigea

21.10.2014

1. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
3. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale permanente, a
listelor electorale speciale şi a copiilor
acestora utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de păstrare a
listelor electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea persoanei/persoanelor
care efectuează operaţiuni de în listele
electorale permanente și în Registrul
Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către persoanele
abilitate;
7. Monitorizarea modului în care
primarii asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri greşite în
listele electorale;
8. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii
necesare pentru desfăşurarea

1. Un număr de 16 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 857 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.

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

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

Constanța

89

Primăria
comunei 23
August

21.10.2014

Conform obiectivelor de la punctul 2.

1. Un număr de 11 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 3368 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.

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

Constanța

Primăria
municipiului
Mangalia

20.10.2014

Conform obiectivelor de la punctul 2.

1. Un număr de 72 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
niciun alegător fără
mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea termenului de
24 de ore, prevăzut de lege.

Constanța

SPCLEP
Mangalia

20.10.2014

1. Obținerea de informații privind
modul de efectuare a comunicărilor
necesare actualizării Registrului
Electoral și listelor electorale
permanente;
2. Evidenţa cărţilor de alegător rămase
nedistribuite;
3. Analiza demersurilor efectuate
pentru punerea în legalitate a
persoanelor fără acte de identitate;
4. Discuții privind erorile constatate în
actele de identitate eliberate;

1. La nivelul SPCLEP
Mangalia, nu există cărți de
alegător rămase
nedistribuite.
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Recomandări:
1. Asigurarea din timp a logisticii
electorale necesare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora
conform disp. art. 23 alin. (2) din
Legea nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor
şi instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei asupra faptelor ce
constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.
1. Depunerea diligențelor necesare
pentru intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și număr act
de identitate, respectiv domiciliu.

Constanța

Primăria
comunei
Limanu

20.10.2014

Conform obiectivelor de la punctul 2.

1. Un număr de 16 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și
un număr de 1412 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, însă nu a
fost respectat termenul de
24 de ore, prevăzut de lege,
în 7 cazuri.

Constanța

Primăria
comunei
Săcele
Primăria
comunei
Mihai-Viteazu
Primăria
Comunei
Cogealac
SPCLEP
Cogealac

27.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

92

93

94

95

96

Constanța

Constanța

Constanța

27.10.2014

28.10.2014

28.10.2014

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

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

97

98

Constanța

Constanța

Galați

99

Primăria
comunei
Gârliciu
Primăria
comunei
Ghindărești
Primăria
comunei
Matca

29.10.2014

30.10.2014

01.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

1. Un număr de 9778
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu; la nivelul
comunei nu există
nomenlator stradal; 11
alegători sunt înscrişi în LEP
fără serie şi număr act de
identitate.
2. La data verificării, în
secţiunea "Alegători
nerepartizaţi" există un
alegător care nu a fost
alocat la secţia de votare
corespunzătoare adresei de
domiciliu.
3. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
4. Delimitarea secţiilor de
votare nu este adusă la
cunoştinţă publică prin
afişare la sediul Primăriei.

Măsuri dispuse:
1. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul Primăriei, alte
instituţii şi locuri publice frecventate
de cetăţeni şi la sediile secţiilor de
votare.
Termen de realizare: cel târziu
03.10.2014
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2

exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
7. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secţiilor de votare şi
organizarea secţiilor de votare cu
respectarea Hotărârilor AEP nr.
4/2008 şi nr. 5/2014.
8. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.

Termen de realizare:după tipărirea
LEP pentru alegerea preşedintelui
României
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor
ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galați

100

Primăria
comunei
Corod

01.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 3091
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu; 2 alegători sunt
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate.
2. Alegătorul cu CNP
1830530171704 a fost
radiat din Registrul electoral
în baza Certificatului de
incadrare in grad de
handicap nr.
4901/18.10.2011.
3. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP de către
alegători, dar există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare.
4. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
5. Lista electorală
complementară nu

Măsuri dispuse:
1. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul Primăriei, alte
instituţii şi locuri publice frecventate
de cetăţeni şi la sediile secţiilor de
votare.
Termen de realizare: cel târziu
03.10.2014
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările

cuprinde menţiunea locului
naşterii în cazul a 2
alegători şi nu este semnată
de secretar.

ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
7. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secţiilor de votare şi
organizarea secţiilor de votare cu
respectarea Hotărârilor AEP nr.
4/2008 şi nr. 5/2014.
8. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
Termen de realizare:după tipărirea
LEP pentru alegerea preşedintelui
României
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor

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

Galați
101

SPCLEP Corod 01.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 07.10.2014 la
S.P.C.L.E.P comunei Beceni

Galați

102

Primăria
comunei
Nămoloasa

02.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 1808
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu întrucât la nivelul
comunei nu există
nomenclator stradal; Doi
alegători sunt înscrişi în LEP
fără serie şi număr act de
identitate.
2. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP de către
alegători, dar există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare.
3. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
4. Delimitarea secţiilor de
votare nu este adusă la
cunoştinţă publică prin
afişare la sediul Primăriei.
5. Cererea unei Alianţe
electorale pentru eliberarea

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul Primăriei, alte
instituţii şi locuri publice frecventate
de cetăţeni şi la sediile secţiilor de
votare.
Termen de realizare: cel târziu
03.10.2014
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările

unei copii de pe Lista
electorală permanentă a
fost respinsă ca tardivă
motivat de faptul că nu a
fost depusă în termen de 10
zile de la data tipăririi Listei
electorale permanente,
fiind înregistrată în data de
26.09.2014. S-a acordat
îndrumare pentru aplicarea
disp. art. 26 alin. (61) din
Legea 35/2008 cu
respectarea recomandărilor
Biroului Electoral Central.

ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
7. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
Termen de realizare:după tipărirea
LEP pentru alegerea preşedintelui
României
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor
ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galați

103

Primăria
comunei
Țepu

02.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 745
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu; Un alegător este
înscris în LEP fără serie şi
număr act de identitate.
2. Lista electorală
permanentă nu este
semnată de primar şi
secretar.
3. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
de consultare a LEP de către
alegători, dar există
asigurate condițiile
necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii
677/2001, actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare.
4. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
5. Delimitarea secţiilor de
votare nu este adusă la
cunoştinţă publică prin
afişare la sediul Primăriei.

Măsuri dispuse:
1. Păstrarea exemplarului original al
listei electorale permanente de către
secretarul comunei comunei
conform art. 26 alin. (5) din Legea nr.
35/2008.
Termen de realizare:
permanent.
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
3. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul Primăriei, alte
instituţii şi locuri publice frecventate
de cetăţeni şi la sediile secţiilor de
votare.
Termen de realizare: cel târziu
03.10.2014
4. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2

exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
5. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
6. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
7. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
8. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
Termen de realizare:după tipărirea
LEP pentru alegerea preşedintelui
României
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor

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

Galați
104

SPCLEP Țepu

02.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 07.10.2014 la
S.P.C.L.E.P comunei Beceni

Galați

105

Primăria
comunei
Poiana

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este întocmită
în ordinea alfabetică a
alegătorilor întrucât la
nivelul comunei nu este
adoptat nomenclatorul
stradal.
2. Un număr de 1396
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu (fără numărul de
imobil de domiciliu); un
alegător este înscris în LEP
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Conform datelor
furnizate de reprezentanții
Instituției primarului, în
perioada 01.08.2014 –
07.10.2014 în Registrul de
decese al Stării Civile s-a
constatat că a fost emis un
singur act de deces nr.
16/26.09.2014; alegătorul
decedat a fost radiat din
Registrul electoral în
termen legal.
4. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008,
actualizată cu modificările şi
completările ulterioare, în termen de
24 de ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
3. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
4. Aducerea la cunoştinţă publică a

delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul altor instituţii
publice locale şi locuri publice
frecventate de cetăţeni precum şi la
sediile secţiilor de votare, conform
Hotărârii AEP nr. 5/2014.
Termen de realizare: permanent,
până în ziua votării inclusiv.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale
stabilite prin Legea nr. 370/2004 şi
HG nr. 521/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Termen de
realizare: permanent.
S-a recomandat predarea spre topire
a exemplarelor anterioare ale LEP
conform art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor
ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galați

106

Primăria
comunei
Cosmești

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 5614
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu; 20 alegători sunt
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ
la avizierul Primăriei prin care
alegătorii sa fie informaţi cu privire
la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii
677/2001 cât şi dispoziţiile art. 26
alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.
2. Predarea topire a exemplarelor
anterioare ale LEP conform art. 70
alin (5) din Legea 370/2004
republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2

exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
3. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
4. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin
publicaţii afişate la sediile altor
instituţii publice locale şi în alte
locuri publice frecventate de
cetăţeni, precum şi la sediile secţiilor
de votare, conform Hotărârii AEP nr.
5/14.04.2014.
Termen de realizare: permanent,
până în ziua votării inclusiv
5. Organizarea secţiilor de votare şi
asigurarea dotărilor necesare
conform Hotărârii AEP nr. 4/2008 şi
nr. 5/2014. În acest scop, pentru
facilitarea accesului alegătorilor
către secţiile de votare, primarul va
dispune montarea indicatoarelor

către acestea.
6. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
7. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor
ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galați

107

Primăria
comunei
Cuca

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 1978
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu; la nivelul
comunei nu există
nomenlator stradal; 5
alegători sunt înscrişi în LEP
fără serie şi număr act de
identitate.
2. Alegătorul RIZA
GHEORGHE cu CNP
1280704170352, decedat
conform Act de deces nr.
32/10.09.2014 nu a fost
radiat din Registrul electoral
şi figurează înscris în Lista
electorală permanentă la
pagina 27 nr. crt. 1414
3. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Radierea alegătorului decedat
conform Act de deces nr.
32/10.09.2014 din Registrul electoral
şi din LEP.
Termen de realizare 08.10.2014
3. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
4. Comunicarea către Autoritatea

Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
5. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul Primăriei, alte
instituţii şi locuri publice frecventate
de cetăţeni şi la sediile secţiilor de
votare.
Termen de realizare: cel târziu cu 30
de zile înaintea votării, 03.10.2014
6. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
7. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor
ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galați

108

Primăria
comunei
Drăgușeni

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 4211
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu; 11 alegători sunt
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate.
2. Un număr de 8 alegători
decedaţi nu a fost radiat din
Registrul electoral în
termen de 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de
către primar a decesului.
Alegătorul cu CNP
1581204174896 decedat
conform Act de deces nr.
47/26.08.2014 nu a fost
radiat din Registrul electoral
şi din LEP unde figurează la
nr. crt. 1138, fila 23.
3. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
4. Lista electorală
complementară nu a fost
preluată de la Serviciul
pentru Imigrări al judeţului
Galaţi.

Măsuri dispuse:
1. Preluarea de la Serviciul pentru
Imigrări al judeţului Galaţi a celor 2
exemplare actualizate ale Listei
electorale complementare şi
păstrarea acestora la Instituţia
primarului Drăguşeni în registru
special cu file detaşabile.
Termen de realizare: 9.10.2014
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
3. Efectuarea de operaţiuni în
Registrul electoral, în mod
permanent, de către persoane
autorizate prin dispoziţia primarului,
conform art. 22 alin. (3) din Lg.
35/2008.
Termen de realizare: permanent.
4. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2

exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
5. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
6. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul Primăriei, alte
instituţii şi locuri publice frecventate
de cetăţeni şi la sediile secţiilor de
votare.
Termen de realizare: cel târziu ce 30
de zile înaintea votării 03.10.2014
7. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
8. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
9. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secţiilor de votare şi

organizarea secţiilor de votare cu
respectarea Hotărârilor AEP nr.
4/2008 şi nr. 5/2014.
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor
ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galați
109

Primăria
09.10.2014
comunei
Valea Mărului

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control efectuat anterior, in
data de 30.09.2014

Galați

110

Primăria
comunei
Cudalbi

09.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 6330
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu (fără număr
imobil); 11 alegători sunt
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
3. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul Primăriei, alte
instituţii şi locuri publice frecventate
de cetăţeni şi la sediile secţiilor de

votare.
Termen de realizare: cel târziu cu 30
de zile înaintea votării, 03.10.2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
6. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
7. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.

Galați

111

Primăria
comunei
Costache
Negri

09.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Un număr de 2140
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu întrucât la nivelul
comunei nu există
nomenclator stradal; 4
alegători sunt înscrişi în LEP
fără serie şi număr act de
identitate.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
3. Un alegător cu CNP
1510202170406 decedat
conform Act de deces nr.
23/08.10.2014, nu este
radiat din Registrul
electoral.
4. Operaţiunile de radiere a
alegătorilor decedaţi în
Registrul electoral nu se
efectuează în termen de 24
de ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor ce
impun radierea.

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
3. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul Primăriei, alte
instituţii şi locuri publice frecventate
de cetăţeni şi la sediile secţiilor de

Galați
112

Primăria
comunei
Ivești

14.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

votare.
Termen de realizare: cel târziu cu 30
de zile înaintea votării, 03.10.2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
5. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
S-a recomandat predarea spre topire
a exemplarelor anterioare ale LEP
conform art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor
ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.
Nu este cazul.

Galați

Primăria
comunei
Barcea

14.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Galați

Primăria
comunei
Piscu

15.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Galați

Primăria
comunei
Tudor
Vladimirescu

15.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Galați

Primăria
16.10.2014
comunei
Independența

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Galați

Primăria
comunei
Braniștea

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța
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114

115

116

117

16.10.2014

Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Galați

Primăria
comunei
Măstăcani

21.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată.

Nu este cazul.

Galați

Primăria
comunei
Vlădești

21.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată.

Nu este cazul.

Galați

Primăria
comunei
Pechea

22.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată.

Nu este cazul.

Galați

Primăria
comunei
Costache
Negri

22.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată.

Nu este cazul.

Galați

Primăria
comunei
Vânători

23.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată.

Nu este cazul.

118

119

120

121

122

Galați

Primăria
comunei
Tulucești

23.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată.

Nu este cazul.

Galaţi

Comuna
Folteşti

21.10.2014

1. Monitorizarea modului în care
autorităţile administraţiei publice
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative în materie
electorală;
2. Urmărirea modului de întocmire a
listelor electorale; verificarea semnării
listelor electorale de către persoanele
abilitate;
3. Verificarea modului de păstrare a
registrelor cuprinzând listele electorale
şi a modului de actualizare a acestora;
4. Verificarea modului de efectuare a
actualizării datelor înscrise în Registrul
electoral pe baza comunicărilor
primite;
5. Autorizarea persoanelor care
efectuează operaţiuni de actualizare în
listele electorale și în Registrul
Electoral;
6. Acordarea de îndrumare privind
operațiunile necesare a fi efectuate la
nivelul primăriei în Registrul Electoral;
7. Monitorizarea modului în care
primarul asigură condiţiile necesare
pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele
electorale precum şi a modului de
soluţionare a întâmpinărilor privind

1. Lista electorală
permanentă este întocmită
în ordinea alfabetică a
alegătorilor întrucât la
nivelul comunei nu este
adoptat nomenclatorul
stradal.
2. 2706 alegători sunt
înscrişi în LEP făra
menţiunea adresei de
domiciliu (fără numărul de
imobil de domiciliu); 15
alegători sunt înscrişi în LEP
fără serie şi număr act de
identitate.
3. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008,
actualizată cu modificările şi
completările ulterioare, în termen de
24 de ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
3. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în

123

124

omisiunile, înscrierile greșite sau
erorile din listele electorale; modul de
respectare a protecției datelor cu
caracter personal;
8. Acordarea de îndrumare privind
modalitatea de predare spre topire a
exemplarelor anterioare ale listelor
electorale permanente;
9. Verificarea respectării criteriilor de
delimitare a secțiilor de votare, de
arondare a alegătorilor la secțiile de
votare și a altor elemente cuprinse în
modalitatea de delimitare, conform
prevederilor legale.
10. Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale
folosite la consultările electorale
anterioare şi realizarea din timp a
dotarilor specifice secțiilor de votare;
11. Obținerea de informații privind
problemele întâmpinate în organizarea
și desfășurarea consultărilor electorale
anterioare;
12. Urmărirea modului de respectare a
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;

24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
4. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul altor instituţii
publice locale şi locuri publice
frecventate de cetăţeni precum şi la
sediile secţiilor de votare, conform
Hotărârii AEP nr. 5/2014.
Termen de realizare: cel mai târziu
cu 30 de zile înaintea datei votării
5. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale
stabilite prin Legea nr. 370/2004 şi
HG nr. 521/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Termen de
realizare: permanent.
S-a recomandat predarea spre topire
a exemplarelor anterioare ale LEP
conform art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor
ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galaţi

125

Comuna
Frumuşiţa

21.10.2014

Conform obiectivelor de la pct. 1

1. Un număr de 4446
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu; 18 alegători sunt
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
3. Lista electorală
complementară nu este
semnată de primar şi
secretar şi nu este păstrată
în registru special cu file
detaşabile.
4. În cazul a 4 alegători
decedaţi conform Actelor
de deces nr. 48/30.09.2014,
nr. 49/30.09.2014, nr.
53/15.10.2014, nr.
54/15.10.2014, operaţiunile
de radiere în Registrul
electoral nu au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data luării la
cunoştinţă a deceselor.

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
3. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente

conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
4. Păstrarea Listei electorale
complementare în registru special cu
file detaşabile şi semnarea
exemplarelor originale ale Listei
electorale complementare de către
primar şi secretar conform art. 22&1
din Legea nr. 67/2004.
Termen de realizare: 21.10.2014
5. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
7. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare. S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului asupra faptelor ce
constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galaţi

126

Comuna
Barcea

22.10.2014

Conform obiectivelor de la pct. 1

1. Un număr de 4269
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu; 16 alegători sunt
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
3. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente

conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
4. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul altor instituţii
publice locale şi locuri publice
frecventate de cetăţeni precum şi la
sediile secţiilor de votare, conform
Hotărârii AEP nr. 5/2014.
Termen de realizare: cel mai târziu
cu 30 de zile înaintea datei votării
5. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
7. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP prin
intermediul operatorilor economici
specializaţi, conform art. 70 alin (5)
din Legea 370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
S-a atras
atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului asupra faptelor ce
constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galaţi

127

Comuna
Iveşti

22.10.2014

Conform obiectivelor de la pct. 1

1. Un număr de 4200
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu; la nivelul
comunei nu există
nomenlator stradal; 49
alegători sunt înscrişi în LEP
fără serie şi număr act de
identitate.
2. Alegătorul cu CNP
2320218173179, decedat
conform Act de deces nr.
71/22.10.2014 nu se
regăseşte în Lista de
alegători ai comunei Iveşti
din Registrul electoral în
vederea efectuării
operaţiunii de radiere şi nu
este evidenţiat nici ca
alegător cu domiciliul în alt
UAT.
3. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
3. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente

conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
4. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul altor instituţii
şi locuri publice frecventate de
cetăţeni .
Termen de realizare: cel târziu cu 30
de zile înaintea votării, 03.10.2014
5. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
7. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP prin
intermediul operatorilor economici
specializaţi, conform art. 70 alin (5)
din Legea 370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
S-a atras
atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului asupra faptelor ce
constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galaţi

128

Comuna
Tudor
Vladimirescu

23.10.2014

Conform obiectivelor de la pct. 1

1. Un număr de 4413
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu (fără număr
imobil); 12 alegători sunt
înscrişi în LEP fără serie şi
număr act de identitate.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulteriopare.
3. Alegătorul cu CNP
2261103170311 decedat
conform Act de deces nr.
54/3.10.2014 nu este radiat
din aplicaţia Registrului
electoral la data verificării.
4. Alegătorii cu CNP
2291126170315 şi CNP
2380109170328, puşi sub
interdicţie judecătorească
conform comunicărilor nr.
3758/04.06.2014 şi nr.
3796/06.06.2014 primite de
la Judecătoria Lieşti nu au
fost radiaţi din Registrul
electoral în termen de 24
de ore de la data luării la
cunoştinţă a cazurilor de
radiere.

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
3. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul altor instituţii
şi locuri publice frecventate de
cetăţeni şi la sediile secţiilor de

votare.
Termen de realizare: cel târziu cu 30
de zile înaintea votării, 03.10.2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
5. Ştergerea operaţiunii de radiere
efectuată eronat din Registrul
electoral în cazul alegătorului cu CNP
nr. 1720524170316 condamnat
numai cu pedeapsa interzicerii
dreptului de a fi ales conform
comunicării primite de la Judecătoria
Lieşti nr. 3725/03.06.2014.
Termen de realizare: 23.10.2014
6. Radierea din Registrul electoral a
alegătorului cu CNP 2261103170311
decedat conform Act de deces nr.
54/03.10.2014, conform disp. art. 23
din Legea nr. 35/2008. Termen de
realizare: 23.10.2014
7. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform H.G. nr. 521/2014.
8. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
9. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP prin
intermediul operatorilor economici

specializaţi, conform art. 70 alin (5)
din Legea 370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
S-a atras
atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului asupra faptelor ce
constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galaţi

129

Comuna Piscu 23.10.2014

Conform obiectivelor de la pct. 1

1. Un număr de 4088
alegători sunt înscrişi în LEP
făra menţiunea adresei de
domiciliu întrucât la nivelul
comunei nu există
nomenclator stradal; 5
alegători sunt înscrişi în LEP
fără serie şi număr act de
identitate.
2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în caz
de deces, pierderea cetăţeniei
române, punerea sub interdicţie sau
interzicerea dreptului de a alege,
conform disp. art. 23 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 35/2008, actualizată cu
modificările şi completările
ulterioare, în termen de 24 de ore de
la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
Termen de realizare: Permanent
2. Descărcarea pachetelor electorale
cuprinzând copiile de pe LEP din
secțiunea Scrutine a Registrului
Electoral și tipărirea acestora în 2
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin
(1) lit. a) din Legea 370/2004,
republicată cu modificările și
completările ulterioare și art. 26 alin
(10) din Legea 35/2008, cu
modificările și completările
ulterioare.
Termen de realizare: în perioada 2431 oct 2014
3. Aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării, numerotării şi a locurilor
de desfăşurare a votării prin afişarea
de publicaţii la sediul altor instituţii
şi locuri publice frecventate de
cetăţeni şi la sediile secţiilor de

votare.
Termen de realizare: cel târziu cu 30
de zile înaintea votării, 03.10.2014
4. Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă şi birourile
electorale ale secţiilor de votare, în
24 de ore, a oricărei modificări
operate după predarea copiilor de
pe listele electorale permanente
conform art. 26 alin. (10)-(11) din
Legea nr. 35/2008.
5. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare şi organizarea secţiilor de
votare cu respectarea
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
6. Respectarea termenelor de
realizare a operaţiunilor electorale,
conform Legii nr. 370/2004 şi H.G.
nr. 521/2014.
6. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor AEP.
Termen de realizare: permanent.
8. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP
conform art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
S-a atras atenţia reprezentanţilor
Instituţiei primarului asupra faptelor
ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor

aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Galați
130

Primăria
comunei
Frumușița

28.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată. Activit[í
specifice la sediul Filialei.

Nu este cazul.

Galați

Primăria
comunei
Fârțănești

28.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată. Activit[í
specifice la sediul Filialei.

Nu este cazul.

Galați

Primăria
comunei
Rediu

29.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată. Activit[í
specifice la sediul Filialei.

Nu este cazul.

Galați

Primăria
comunei
Suhurlui

29.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată. Activit[í
specifice la sediul Filialei.

Nu este cazul.

Galați

Primăria
30.10.2014
comunei Cuza
Vodă

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată. Activit[í
specifice la sediul Filialei.

Nu este cazul.

Galați

Primăria
comunei
Grivița

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Actiunea va fi
reprogramată. Activit[í
specifice la sediul Filialei.

Nu este cazul.

131

132

133

134

135

30.10.2014

Tulcea

136

Primăria
Comunei
Carcaliu

01.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
orașului fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 2053
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără adresa completă de
domiciliu și un număr de 6
alegători fără serie şi număr
act de identitate.
3. În intervalul: 01
septembrie – 01 octombrie
2014, s-au inregistrat 4 acte
de deces. Toate cele 4 acte
de deces au fost radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
4. La nivelul comunei
Carcaliu nu există Lista
electorală complementară
și nici Lista electorală
specială.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de lege în termen
de 24 de ore de la luarea la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008 cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
Autorității Electorale Permanente
cât și Birourilor electorale ale
secţiilor de votare în termen de 24
de ore, conform disp. art. 26 alin. (1)
din Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi completările
ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spre topire.

Tulcea

137

Primăria
Comunei
Greci

01.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
orașului fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 2512
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără adresa completă de
domiciliu și un număr de 2
alegători fără serie şi număr
act de identitate.
3. În intervalul: 01
septembrie – 01 octombrie
2014, s-au inregistrat 9 acte
de deces. Toate cele 9 acte
de deces au fost radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
4. Lista electorală
complementară se
păstrează de către
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare,
fiind semnate pe ultima filă
de către primar și secretar
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de lege în termen
de 24 de ore de la luarea la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008 cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
Autorității Electorale Permanente
cât și Birourilor electorale ale
secţiilor de votare în termen de 24
de ore, conform disp. art. 26 alin. (1)
din Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi completările
ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spre topire.

Tulcea

138

Primăria
Comunei
I.C.Brătianu

02.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
orașului fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 878
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără adresa completă de
domiciliu și un număr de 2
alegători fără serie şi număr
act de identitate.
3. În intervalul: 01
septembrie – 02 octombrie
2014, s-au inregistrat 3 acte
de deces. Toate cele 3 acte
de deces au fost radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
4. Lista electorală
complementară se
păstrează de către
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare,
fiind semnate pe ultima filă
de către primar și secretar
5. Nu s-a întocmit Lista
electorală specială
deoarece nu s-au primit

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de lege în termen
de 24 de ore de la luarea la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008 cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
Autorității Electorale Permanente
cât și Birourilor electorale ale
secţiilor de votare în termen de 24
de ore, conform disp. art. 26 alin. (1)
din Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi completările
ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

cereri de la cetățeni
comunitari pentru a-și
exprima dreptul de vot la
alegerile pentru membrii
din Romania în Parlamentul
European.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spre topire.

Tulcea

139

Primăria
Comunei
Grindu

02.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
orașului fiind semnată de
primar și secretar.
2. Un număr de 711
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără adresa completă de
domiciliu și niciun alegător
fără serie şi număr act de
identitate.
3. În intervalul: 25 mai – 02
octombrie 2014, s-au
inregistrat 5 acte de deces.
Niciunul dintre cele 5 acte
de deces nu au fost radiate
în Registrul electoral de
către persoana desemnată
prin Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
4. La nivelul comunei Greci
nu există Listă electorală
complementarăși nici Listă
electorală specială.
6. Lista electorală
permanentă nu este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu

Recomandări:
1. Afișarea unui anunț la sediul /
avizierul primăriei prin care
alegătorii sunt informați privind
posibilitatea verificării înscrierii în
Listele electorale permanente cu
menționarea persoanei responsabile
și a programului și locului în care pot
fi consultate cu respectarea
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din
Legea 35 / 2008 cu modificările și
completările ulterioare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de lege în termen
de 24 de ore de la luarea la
cunoștință de către primar
amotivelor ce impun radierea.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
Autorității Electorale Permanente
cât și Birourilor electorale ale
secţiilor de votare în termen de 24
de ore, conform disp. art. 26 alin. (1)
din Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi completările
ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora conform

modificările și completările
ulterioare.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spre topire.

recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

Tulcea

140

Primăria
Comunei
Luncavița

06.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 143 file, 3601
alegători cu domiciliul în
comuna Luncavița și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi sunt
înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de 2021
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și niciun alegător
fără serie și număr act de
identitate.
4. În intervalul 01
septembrie – 06 octombrie

Măsuri:
1. Semnarea Listelor electorale
complementare de către primar și
secretar, conform dispozițiilor art.
22^ din Legea 67 / 2004.
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
3. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
4. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
5. Respectarea hotărârilor şi

2014, s-au inregistrat un
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
număr de 9 (nouă) acte de
Permanente.
deces ale alegătorilor cu
ultimul domiciliu în comuna
Luncavița. Toate aceste 9
acte de deces au fost
radiate în Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, nefiind
semnată de către primar și
secretar
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu character
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale

permanente au fost predate
spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

Tulcea

141

Primăria
Comunei
Văcăreni

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 64 file, 1821
alegători cu domiciliul în
comuna Văcăreni și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi sunt
înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de1346
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și un singur alegător
fără serie și număr act de
identitate.
4. În intervalul 01 august –
06 octombrie 2014, s-au

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

inregistrat un număr de 3
(trei) acte de deces ale
alegătorilor cu ultimul
domiciliu în comuna
Văcăreni. Toate aceste 3
acte de deces au fost
radiate în Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, fiind
semnată de către primar și
secretar
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu character
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale

permanente au fost predate
spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

Tulcea

142

Primăria
Comunei
Jijila

06.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 142 file, 4624
alegători cu domiciliul în
comuna Jijila și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi sunt
înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de 2656
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și un singur alegător
fără serie și număr act de
identitate.
4. În intervalul 01
septembrie – 06 octombrie

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 cu modificările și
completările ulterioare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform

2014, s-au inregistrat un
număr de 5 (cinci) acte de
deces ale alegătorilor cu
ultimul domiciliu în comuna
Jijila. Toate aceste 5 acte de
deces au fost radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, fiind
semnată de către primar și
secretar
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu caracter
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost

recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

predate spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

Tulcea
143

Primăria
Comunei
Dorobanțu

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Controlul nu s-a efectuat
datorită lipsei mijloacelor
de transport în comun.

Nu este cazul.

Tulcea

Primăria
Comunei
Ostrov

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Controlul nu s-a efectuat
datorită lipsei mijloacelor
de transport în comun.

Nu este cazul.

Tulcea

Primăria
Comunei
Dăeni

09.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Controlul nu s-a efectuat
datorită lipsei mijloacelor
de transport în comun.

Nu este cazul.

144

145

Tulcea

146

Primăria
Comunei
Horia

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 56 file, 1201
alegători cu domiciliul în
comuna Horia și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi sunt
înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de1144
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și un singur alegător
fără serie și număr act de
identitate.
4. În intervalul 01
septembrie – 07 octombrie

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

2014, s-au inregistrat un
număr de 4 (patru) acte de
deces ale alegătorilor cu
ultimul domiciliu în comuna
Horia. Toate aceste 4 acte
de deces au fost radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, fiind
semnată de către primar și
secretar
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu caracter
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate

spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

Tulcea

147

Primăria
Comunei
Frecăței

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 06.10.2014 la
Primăria Comunei Jijila

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 62 file, 3079
alegători cu domiciliul în
comuna Frecăței și este
întocmită pe sate
componente, în ordinea
alfabetică a acestora, apoi
în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 3 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie și număr act de
identitate.
4. În intervalul 01
septembrie – 08 octombrie
2014, s-au inregistrat un
număr de 3 (trei) acte de
deces ale alegătorilor cu
ultimul domiciliu în comuna
Frecăței și un act de deces
pentru un alegător cu
ultimul domiciliu în alt UAT.
Toate aceste 4 acte de

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Păstrarea Listelor electorale
complementare în condiții
corespunzătoare, conform
dipozițiilor art. 22, alin (3) din Legea
67 / 2004.
4. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.

deces au fost radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului. În
aceiași perioadă s-a
înregistrat și o comunicare
de la Judecătoria Tulcea,
privind punerea sub
interdicție a unui alegător,
care a fost radiată din
Registrul Electoral în
termenul legal de 24 ore.
5. Lista electorală
complementară nu este
păstrată în condiții
corespunzătoare, nefiind
găsită în sediul primăriei la
data controlului. Din
informațiile prezentate,
aceasta a fost predată spre
topire.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția

5. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

datelor cu character
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

Tulcea

148

Primăria
Comunei
Casimcea

09.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 06.10.2014 la
Primăria Comunei Jijila

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, nefiind semnată
pe ultima filă de către
primar și secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 97 file, 2280
alegători cu domiciliul în
comuna Casimceai și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi sunt
înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de1278
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și 17 alegători fără
serie și număr act de
identitate.
4. În intervalul 01
septembrie – 09 octombrie

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 cu modificările și
completările ulterioare.
2. Punerea la dispoziția alegătorilor
spre consultarea a lestelor electorale
permanente pentru verificarea
înscrierii în acestea prin afișarea unui
anunț în mod permanent la avizierul
primăriei, conform art. 26, alin (1) –
(6) din Legea 35 / 2008.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.

2014, s-au inregistrat un
număr de 4 (patru) acte de
deces ale alegătorilor cu
ultimul domiciliu în comuna
Casimcea. Toate aceste 4
acte de deces au fost
radiate în Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, fiind
semnată de către primar și
secretar
6. Lista electorală
permanentă nu este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu character
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale

art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Semnarea Listelor electorale
permanente de către primar și
secretar, conform dispozițiilor art.
26, alin (5) din Legea 35 / 2008.
4. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
5. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

permanente nu au fost
predate spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

Tulcea

149

Primăria
Comunei
Beidaud

09.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 06.10.2014 la
Primăria Comunei Jijila

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 89 file, 1275
alegători cu domiciliul în
comuna Beidaud și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi sunt
înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de 749
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și 7 alegători fără
serie și număr act de
identitate.
4. În intervalul 01 august –
09 octombrie 2014, s-au

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

inregistrat un număr de 1
(unu) act de deces al
alegătorilor cu ultimul
domiciliu în comuna
Beidaud. Acest act de deces
a fost radiat în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului. În data de
06.08.2014 au fost operate
în Registrul Electoral 6
(șase) acte de deces
întocmite în perioada
30.04.2014 - 06.08.2014
pentru alegători cu ultimul
domiciliu în comuna
Beidaud. Aceste acte de
deces au fost radiate după
expirarea termenului de 24
ore.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, fiind
semnată de către primar și
secretar
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform

dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu caracter
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

Tulcea
150

Primăria
Comunei
Horia

13.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Controlul va fi reprogramat.

Nu este cazul.

Tulcea

Primăria
Comunei
Stejaru

14.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Tulcea

Primăria
Comunei
Frecăței

15.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

151

152

Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014
Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

Tulcea

153

Primăria
Comunei
Stejaru

13.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 53 file, 1284
alegători cu domiciliul în
comuna Stejaru și este
întocmită pe sate
componente, în ordinea
arterelor ce conțin în
denumirea lor o cifră, apoi
sunt înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a celorlalte artere
și a numărului de imobil.
3. Un număr de 913
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și niciun alegător
fără serie și număr act de
identitate.

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

4. În intervalul 01
septembrie – 13 octombrie
2014, s-au inregistrat un
număr de 3 (trei) acte de
deces, 2(două) pentru
alegători cu ultimul
domiciliu în comuna Stejaru
și unul pentru un alegător
cu domiciliul în alt UAT.
Toate aceste acte de deces
au fost radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, fiind
semnată de către primar și
secretar
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția

datelor cu caracter
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

TULCEA

154

Primăria
Comunei
Dorobanțu

20.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria Comunei Carcaliu

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 43 file, 1225
alegători cu domiciliul în
comuna Dorobanțu și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi în
ordinea alfabetică a
alegătorilor fără mențiunea
completă a adresei de
domiciliu, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de 1197
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și un număr de 2
alegători fără serie și număr
act de identitate.
4. În intervalul 01 august –
20 octombrie 2014, s-au
inregistrat un număr de 5

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare a Listelor
electorale permanente către agenții
economici specializați conform
dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea
370/2004 cu modificările și
completările ulterioare.
2. Punerea la dispoziția alegătorilor
spre consultarea a lestelor electorale
permanente pentru verificarea
înscrierii în acestea prin afișarea unui
anunț în mod permanent la avizierul
primăriei, conform art. 26, alin (1) –
(6) din Legea 35 / 2008.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.

(cinci) acte de deces) pentru
alegători cu ultimul
domiciliu în comuna
Dorobanțu. Dintre acestea,
doar 2 au fost radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului,
celelate 3 fiind operate în
afara termenului.
5. La nivelul comunei
Dorobanțu nu există Lista
electorală complementară .
6. Lista electorală
permanentă nu este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu caracter
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu

art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

modificările ulterioare.

CONSTANȚA Primăria
Comunei
Cogealac

155

23.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria Comunei Carcaliu

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 142 file, 4624
alegători cu domiciliul în
comuna Jijila și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi sunt
înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de 2656
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și un singur alegător
fără serie și număr act de
identitate.
4. În intervalul 01
septembrie – 06 octombrie

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Păstrarea Listelor electorale
complementare în condiții
corespunzătoare, conform
dipozițiilor art. 22, alin (3) din Legea
67 / 2004.
4. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.

2014, s-au inregistrat un
număr de 5 (cinci) acte de
deces ale alegătorilor cu
ultimul domiciliu în comuna
Jijila. Toate aceste 5 acte de
deces au fost radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, fiind
semnată de către primar și
secretar
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu caracter
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost

5. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

predate spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

CONSTANȚA S.P.C.L.E.P
Cogealac

156

23.10.2014 1. Obținerea de informații privind
modul de efectuare a comunicărilor
necesare actualizării Registrului
Electoral și listelor electorale
permanente;
2. Evidenţa cărţilor de alegător rămase
nedistribuite;
3. Analiza demersurilor efectuate
pentru punerea în legalitate a
persoanelor fără acte de identitate;
4. Discuții privind erorile constatate în
actele de identitate eliberate;

1. Cărțile de alegător nu se
mai tipăresc din luna aprilie
2012;
2. Nu mai există cărți de
alegător rămase
nedistribuite;
3. Lunar, la solicitarea
primăriilor se realizează
acțiuni cu camera mobilă;

Recomandări:
1. Punerea în legalitate a
alegătorului fără menținui privind
actele de identitate;

CONSTANȚA Primăria
Comunei
Fîntînele

157

23.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria Comunei Carcaliu

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 42 file, 1349
alegători cu domiciliul în
comuna Fîntînele și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi sunt
înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de 165
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și un singur alegător
fără serie și număr act de
identitate.
4. În intervalul 15
septembrie – 23 octombrie

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

2014, s-au inregistrat un
număr de 3 (trei) acte de
deces ale alegătorilor cu
ultimul domiciliu în comuna
Fîntînele. Toate aceste 3
acte de deces au fost
radiate în Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, fiind
semnată de către primar și
secretar
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu caracter
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale

permanente au fost predate
spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

CONSTANȚA Primăria
Comunei
Tuzla

158

24.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria Comunei Carcaliu

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 164 file, 5830
alegători cu domiciliul în
comuna Tuzla și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi sunt
înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de 373
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și un număr de 16
alegători fără serie și număr
act de identitate.
4. În intervalul 01
septembrie – 23 octombrie

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

2014, s-au inregistrat un
număr de 4 (patru) acte de
deces ale alegătorilor cu
ultimul domiciliu în comuna
Tuzla și un singur act de
deces pentru un alegător cu
ultimul domiciliu într-un alt
UAT. Toate aceste 5 acte de
deces au fost radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Lista electorală
complementară este
păstrată de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare, fiind
semnată de către primar și
secretar
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu caracter
personal.

7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

CONSTANȚA Primăria
Comunei
Bărăganu

159

24.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria Comunei Carcaliu

1. Lista electorală
permanentă pentru
alegerea Președintelui
României din 02 noiembrie
2014 este păstrată de
secretarul comunei într-un
registru special cu file
detașabile, fiind semnată pe
ultima filă de către primar și
secretar.
2. Lista electorală
permanent cuprinde un
număr de 60 file, 1659
alegători cu domiciliul în
comuna Bărăganu și este
întocmită pe sate
componente, mai întâi sunt
înscriși alegătorii fără
mențiunea completă a
adresei de domiciliu, în
ordinea alfabetică a
acestora, apoi în ordinea
alfabetică a arterelor și a
numărului de imobil.
3. Un număr de 218
alegători sunt înscriși în
Lista electorală permanentă
fără mențiunea completă a
adresei de domiciliu
(denumire artera, nr.
imobil) și un număr de 6
alegători fără serie și număr
act de identitate.
4. În intervalul 01
septembrie – 23 octombrie

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor români cu
drept de vot înscrise în Registrul
electoral sau radierea acestora din
Registrul Electoral se realizează în cel
mult 24 de ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
motivelor ce impun radierea , sau
actualizarea, după caz, conform
dispozițiilor art. 23, alin (1) și (2) din
Legea 35 / 2008, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Modificările intrevenite după
predarea copiilor după Listele
electorale permanente se transmit
atât Autorității Electorale
Permanente cât și Birourilor
electorale ale secţiilor de votare în
termen de 24 de ore, conform disp.
art. 26 alin. (11) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare secțiilor de votare și
amenajarea acestora, conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr.
5/2014.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.

2014, s-au inregistrat un
număr de 5 (cinci) acte de
deces ale alegătorilor cu
ultimul domiciliu în comuna
Bărăganu. Toate aceste 5
acte de deces au fost
radiate în Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Lista electorală
complementară nu este
păstrată în condiții
corespunzătoare, nefiind
găsită la data controlului și
prezentată echipei de
control.
6. Lista electorală
permanentă este pusă la
dispoziția alegătorilor spre
consultare, conform
dispozițiilor art. 26 alin (6)
din Legea 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, cu respectarea
prevederilor Legii 677 /
2001 privind protecția
datelor cu caracter
personal.
7. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale

permanente nu au fost
predate spe topire, conform
dispozițiilor art. 70, alin. (5)
din Legea 370 / 2004 cu
modificările ulterioare.

Vrancea

160

Primăria
Comunei
Fitionești

01.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt toate operate în
Registrul electoral
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 13 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 01
septembrie -01 octombrie
2014 nu s-a înregistrat
niciun act de deces pentru
alegători la nivelul comunei
Fitionești
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6. Nu se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi nu este prezent un 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

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.
2. 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

caracter personal.
7. Avându-se în vedere
estimarea necesarului
maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu
dispune de numărul
necesar de urne de vot fixe
și de cabine de vot.

Vrancea

161

Primăria
Comunei
Broșteni

01.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Vrancea

162

Primăria
Comunei
Bordești

02.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral și au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 7 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul 02
septembrie-02 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 2 alegători cu domiciliul
în comuna Bordești acestea
fiind radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6.Se pune la dispoziţia

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi este prezent un 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.
7. Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar

Vrancea

163

Primăria
Comunei
Dumitrești

02.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
2. Un număr de 22 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
3. În intervalul 02
septembrie-02 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 11 alegătoricu domiciliul
în comuna Dumitrești ,
acestea nefiind radiate
toate în Registrul electoral
în termen de 24 ore de la
data luării la conoștință a
decesului, de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral,
4. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
5. Nu se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi nu este prezent un anunţ
la avizierul Primăriei cu
privire la posibilitatea

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente
.3. 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.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

consultării listelor
electorale permanente de
către alegători, cu
respectarea dispoziţiilor
Legii nr. 677/2001 privind
protecţia datelor cu
caracter personal.
6. Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar

2. 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

Vrancea

164

Primăria
Comunei
Andreiașu de
Jos

06.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral și au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 6 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul
01septembrie - 06
octombrie 2014 s-au
înregistrat acte de deces
pentru un număr de 3
alegători cu domiciliul în
comuna Andreiașu de Jos,
acestea fiind radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.
2. 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

6. Nu se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi nu este prezent un 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.

Vrancea

165

Primăria
Comunei
Reghiu

06.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral și au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 6 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul 01
septembrie-06 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 6 alegători cu domiciliul
în comuna Reghiu, acestea
fiind radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6. Nu se pune la dispoziţia

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.
2. 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

alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi nu este prezent un 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.

Vrancea

166

Primăria
Comunei
Nistorești

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral și au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. În intervalul: 07
septembrie-07 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 1 alegător, cu domiciliul
în comuna Nistorești, acesta
fiind radiat în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
4. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
5. Nu se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi nu este prezent un anunţ
la avizierul Primăriei cu
privire la posibilitatea

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.
2. 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

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

Vrancea

167

Primăria
Comunei
Paltin

07.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral dar nu au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3 Un număr de 3 alegători
sunt înscrişi în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 07
septembrie-07 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 3 alegători cu domiciliul
în comuna Paltin, două
dintre acestea fiind radiate
în Registrul electoral de
către persoana desemnată
prin Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termenul de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului. În
aceeași perioadă au fost
radiate și alte două acte de
deces întregistrate în luna
august, respectiv pe 02.08
și 18.08 cu depășirea

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 tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
3 . 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.
4. 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.

termenului legal de 24 ore.
5.Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6.Nu se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi nu eeste prezent un
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. 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

Vrancea

168

Primăria
Comunei
Bârsești

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt toate operate în
Registrul electoralși au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 3 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 01
septembrie -08 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 6 alegători cu domiciliul
în comuna Bîrsești, acestea
fiind radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6.Se pune la dispoziţia

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi este prezent un 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.
7. 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.
8. Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar.

Vrancea

169

Primăria
Comunei
Soveja

08.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt toate operate în
Registrul electoral dar nu au
fost efectuate în termen de
24 de ore de la data
înregistrării decesului
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 10 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 01
septembrie -08 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 6 alegători cu domiciliul
în comuna Soveja dar
acestea nu au fost toate
radiate în Registrul electoral
de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.

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 tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
3 . 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.
4. 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.

6.Nu se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi nu este prezent un 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.
7. 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.
8. Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar.

2. 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

Vrancea

170

Primăria
Comunei
Vârtescoiu

09.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral și au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 6 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul 09
septembrie-09 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 3 alegători cu domiciliul
în comuna Vîrteşcoiu,
acestea fiind radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6.Se pune la dispoziţia

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

alegătorilor spre consultare
Lista electorală
permanentă, este prezent
un anunţ pe site-ul
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.
7. Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar

Vrancea

171

Primăria
Mera

09.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
dar nu este semnată de
primar si secretar.
2. Un număr de 6 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
3. În intervalul 25mai-09
octombrie 2014 s-au
înregistrat acte de deces
pentru un număr de 11
alegători cu domiciliul în
comuna Mera , acestea
nefiind radiate în Registrul
electoral în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului, de
către persoana desemnată
prin Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral,
4. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
5. Nu se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi nu este prezent un anunţ
la avizierul Primăriei cu
privire la posibilitatea
consultării listelor

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente
4. 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.
5. Semnarea Listei electorale
permanente conform dispoziţiilor
art.26 alin(5) din Legea nr.35/2008
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici

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

specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.
2. 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

Vrancea

172

Primăria
Comunei
Corbița

13.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral și au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 2 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul 01
septembrie - 13 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 4 alegători, dintre care 1
cu domiciliul în alt UAt,
acestea fiind radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6. Se pune la dispoziţia

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi este prezent un 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.

Vrancea

173

Primăria
Comunei
Țifești

13.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate nu
sunt operate toate în
Registrul electoral și nu au
fost efectuatetoate în
termen de 24 de ore de la
data înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 13 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul 01
septembrie-13 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 5 alegători cu domiciliul
în comuna Țifești și 1
alegător cu domiciliul în alt
UAT.
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6. Nu se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi nu este prezent un anunţ
la avizierul Primăriei cu
privire la posibilitatea
consultării listelor

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 tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
3 . 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.
4. 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.

electorale permanente de
către alegători, cu
respectarea dispoziţiilor
Legii nr. 677/2001 privind
protecţia datelor cu
caracter personal.
7. Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar

2. 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

Vrancea

Primăria
Comunei
Câmpuri

14.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

Vrancea

Primăria
Comunei
Răcoasa

14.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

Vrancea

Primăria
Comunei
Straoane

15.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

Vrancea

Primăria
Comunei
Bolotești

15.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

174

175

176

177

Vrancea

Primăria
Comunei
Ruginești

16.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

Vrancea

Primăria
Comunei
Ploscuțeni

16.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Nu este cazul.
Deplasare Instruire SIVECO centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, 1416 octombrie 2014

Vrancea

Primăria
Comunei
Pufești

20.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Schimbată planificarea

178

179

180

Nu este cazul.

Vrancea

181

Primăria
Comunei
Homocea

20.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral dar nu au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 32 alegători
sunt înscrişi în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 01
septembrie-20 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 6 alegători cu domiciliul
în comuna Homocea și un
act pentru un alegător cu
domiciliul în alt UAT, patru
dintre acestea fiind radiate
în Registrul electoral de
către persoana desemnată
prin Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termenul de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului și 3
efectuate cu depășirea
termenlui lelal de 24 ore.
5.Exemplarele anterioare

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 tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
3 . 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.
4. 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.

ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6.Nu se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi nu eeste prezent un
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. 7. Un
alegător a fost găsit
neradiat din data de
16.07.2014.

2. 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

Vrancea

182

Primăria
Comunei
Poiana Cristei

21.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral și au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3.Un număr
de 6 alegători sunt înscrişi
în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. În intervalul: 01
septembrie-21 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 3 alegători, dintre care 2
alegători cu domiciuliul în
comuna Poiana Cristei și 1
alegător cu domiciliul în alt
UAT, acestea fiind radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

6. Se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi este prezent un 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.
7.Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar.

Vrancea

183

Primăria
Comunei
Cotești

21.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt toate operate în
Registrul electoralși au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 18 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 22
septembrie -21 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 3 alegători cu domiciliul
în comuna Cotești, acestea
fiind radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6.Se pune la dispoziţia

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi este prezent un 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.
7. 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.

Vrancea

184

Primăria
Comunei
Slobozia
Bradului

22.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Schimbată planificarea

Nu este cazul.

Vrancea

185

Primăria
Comunei
Gura Caliței

22.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral și au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 9 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul 01
septembrie-22 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 2 alegători cu domiciliul
în comuna Gura Caliței,
acestea fiind radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6.Se pune la dispoziţia

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

alegătorilor spre consultare
Lista electorală
permanentă, este prezent
un anunţ pe site-ul
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.

Vrancea

186

Primăria
Comunei
Tătăranu

23.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
dar nu este semnată de
primar si secretar.
2. Un număr de 8 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
3. În intervalul 17
septembrie- 23 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 7 alegători, dintre care 6
alegători cu domiciliul în
comuna Tătăranu și 1
alegător cu domiciliul în alt
UAT , acestea fiind radiate
în Registrul electoral în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului, de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral,
4. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
5. Se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi este prezent un anunţ la

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

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.
6.Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar.

Vrancea

187

Primăria
Comunei
Slobozia
Ciorăști

23.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

1. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
dar nu este semnată de
primar si secretar.
2. Un număr de 4 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
3. În intervalul 01
septembrie- 23 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 3 alegători cu domiciliul
în comuna Slobozis Ciorăști
, acestea fiind radiate în
Registrul electoral în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului, de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral,
4. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
5. Se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi este prezent un anunţ la
avizierul Primăriei cu privire
la posibilitatea consultării

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

listelor electorale
permanente de către
alegători, cu respectarea
dispoziţiilor Legii nr.
677/2001 privind protecţia
datelor cu caracter
personal.
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
7.Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar.

Vrancea

188

Primăria
comunei
BROȘTENI

21.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 20.10.2014 la
Primăria comunei RUGINEȘTI

1. Decesele înregistrate
sunt operate în Registrul
electoral și au fost
efectuate în termen de 24
de ore de la data
înregistrării decesului.
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3.Un număr
de 5 alegători sunt înscrişi
în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. În intervalul: 01
septembrie-21 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 2 alegători, cu domiciliul
în comuna Broșteni, acestea
fiind radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
termen de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire.
6. Nu se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.
2. 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

Lista electorală permanentă
şi nu este prezent un 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.

Vrancea

189

Primăria
comunei
BOLOTEȘTI

22.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute la
controlul din data de 20.10.2014 la
Primăria comunei RUGINEȘTI

1. Decesele înregistrate
sunt toate operate în
Registrul electoral dar nu au
fost efectuate în termen de
24 de ore de la data
înregistrării decesului
2. Lista electorală
permanentă este păstrată
în condiții corespunzătoare
și este semnată de primar si
secretar.
3. Un număr de 8 alegători
sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 01
septembrie -22 octombrie
2014 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr
de 9 alegători, dintre care 7
alegători cu domiciliul în
comuna Bolotești și 2
alegători cu domiciliul în alt
UAT, acestea fiind radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral, în termen de 24
ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu au fost

1. Comunicarea tuturor modificărilor
intervenite după predarea copiilor
de pe listele electorale permanente
către Birourile secțiilor de votare se
efectuează în termen de 24 ore, atât
către A.E.P cât și către Birourile
electorale ale secțiilor de votare.
2 . Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004.

predate spre topire.
6. Se pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare
Lista electorală permanentă
şi este prezent un 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.
7. Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar.

Vrancea

Primăria
Comunei
Vizantea
Livezi

27.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Vrancea

Primăria
Comunei
Jariștea

27.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Vrancea

Primăria
Comunei
Golesti

28.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Vrancea

Primăria
Comunei
Cârligele

28.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.
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Vrancea

Primăria
Comunei
Gugești

29.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Vrancea

Primăria
Comunei
Popești

29.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Vrancea

Primăria
Comunei
Gologanu

30.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.

Vrancea

Primăria
Comunei
Vânători

30.10.2014

Conform obiectivelor prevăzute în
controlul din data de 01.10.2014 la
Primăria comunei Stăncuța

Control neefectuat.
Participare BEJ

Nu este cazul.
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