Filiala Sud-Est
N
r.
Cr
t.

Filiala

Judet

UAT

Data
controlului

1.

Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
10.02.2015
Independența

Obiective

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

Motivele care
au generat
stabilirea
obiectivelor
de
control/îndru
mare
Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Control
Efectuat/
Neefectua
t

Constatări

Măsuri dispuse

Efectuat

1.Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu
după care în ordinea arterelor
iar apoi în ordinea numerelor
de imobil.
3. Un număr de 8 ( opt )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În perioada 20.08.2014 –
09.02.2015 din informațiile
puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte
de deces s-a constatat că au
fost emise 24 acte de deces
pentru alegători cu drept de

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare:
permanent.
2. Asigurarea din timp a
materialelor de logistică
electorală necesare
organizării și amenajării
secțiilor de votare conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârea AEP nr. 4/2008 și
5/2014.
Termen de realizare:
permanent.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei

care primarii asigură
condiţiile necesare pentru
consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în
listele electorale precum şi a
modului de soluţionare a
întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri
greşite în listele electorale;
8. Verificarea modului de
păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la
consultările electorale
anterioare şi stadiul
procurării logisticii necesare
pentru desfăşurarea
alegerilor;
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.

vot: 23 alegători au avut
ultimul domiciliul pe raza
Comunei Independența, iar 5
alegători au avut ultimul
domiciliul pe raza altor UATuri. Cele 23 de certificate de
deces au fost radiate din SIRE
în termenul legal de 24 ore .
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători în perioada
electorală și se cunosc și se
respectă prevederile Legii
677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
nu exista o notă de informare
afișată la avizierul Primăriei în
acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Listele electorale
complementare, actualizate
la data de 01.03.2014 se
găsesc la secretarul comunei,
în două exemplare originale,
pastrate corespunzător,
semnate de primar și de
secretar. Din informaţiile
furnizate, la nivelul comunei
nu au fost întocmite liste

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

electorale speciale, dat fiind
faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria dispune de numărul
necesar de urne de vot fixe și
urne de vot mobile.
2.

Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Braniștea

10.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1.Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea arterelor, apoi în
ordinea numărului e imobil.
3. Un număr de 5 (cinci)
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În perioada 20.08.2014 –
09.02.2015 din informațiile
puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte
de deces s-a constatat că au

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare:
permanent.
2. Asigurarea din timp a
materialelor de logistică
electorală necesare
organizării și amenajării
secțiilor de votare conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârea AEP nr. 4/2008 și
5/2014.
Termen de realizare:
permanent.

fost emise 20 acte de deces
pentru alegători cu drept de
vot: 15 alegători au avut
ultimul domiciliul pe raza
Comunei Braniștea, iar 5
alegători au avut ultimul
domiciliul pe raza altor unități
administrativ teritoriale. Cele
20 de certificate de deces au
fost radiate din SIRE în
termenul legal de 24 ore .
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La
data controlului există nu
exista o notă de informare
afișată la avizierul Primăriei în
acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului

3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
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.

de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria dispune de numărul
necesar de urne de vot fixe și
urne de vot mobile.
3.

Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Tulucești

11.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1.Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu
după care în ordinea arterelor
iar apoi în ordinea numerelor
de imobil.
3. Un număr de 16
(saisprezece) alegători sunt
înscrişi în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. În perioada 20.08.2014 –
09.02.2015 din informațiile
puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte
de deces s-a constatat că au

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare:
permanent.
2. Asigurarea din timp a
materialelor de logistică
electorală necesare
organizării și amenajării
secțiilor de votare conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârea AEP nr. 4/2008 și
5/2014.
Termen de realizare:
permanent.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent

fost emise 36 acte de deces
pentru alegători cu drept de
vot: 35 alegători au avut
ultimul domiciliul pe raza
Comunei Tulucești, iar 1
alegător a avut ultimul
domiciliul pe raza altui UAT.
Cele 36 de certificate de
deces au fost radiate din SIRE.
În cazul unui act de deces, s-a
radiat la Primărie un alt
alegător cu același nume și
prenume, cel decedat fiind
radiat din SIRE de către
DEPABD, iar un alt alegător
nu a fost radiat în termenul
legal de 24 ore .
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători în perioada
electorală și se cunosc și se
respectă prevederile Legii
677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
nu exista o notă de informare
afișată la avizierul Primăriei în
acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Listele electorale

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

complementare, actualizate
la data de 01.03.2014 se
găsesc la secretarul comunei,
în două exemplare originale,
pastrate corespunzător,
semnate de primar și de
secretar. Din informaţiile
furnizate, la nivelul comunei
nu au fost întocmite liste
electorale speciale, dat fiind
faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe și urne de vot mobile.
4.

Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Vînători

11.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1.Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare:
permanent.
2. Asigurarea din timp a

pivind adresa de domiciliu
după care în ordinea arterelor
iar apoi în ordinea numerelor
de imobil.
3. Un număr de 5 (cinci)
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În perioada 20.08.2014 –
09.02.2015 din informațiile
puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte
de deces s-a constatat că au
fost emise 20 acte de deces
pentru alegători cu drept de
vot: 16 alegători au avut
ultimul domiciliul pe raza
Comunei Tulucești, iar 4
alegători care au avut ultimul
domiciliul pe raza altui UAT.
Cele 20 de certificate de
deces au fost radiate din SIRE.
În doua cazuri actele de deces
nu au fost radiate în termenul
legal de 24 ore .
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători în perioada
electorală și se cunosc și se
respectă prevederile Legii
677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
nu exista o notă de informare
afișată la avizierul Primăriei în

materialelor de logistică
electorală necesare
organizării și amenajării
secțiilor de votare conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârea AEP nr. 4/2008 și
5/2014.
Termen de realizare:
permanent.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
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.

acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Listele electorale
complementare, actualizate
la data de 01.03.2014 nu au
fost prezentate controlului.
Din informaţiile furnizate, la
nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
speciale, dat fiind faptul că nu
au fost înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria dispune de numărul
necesar de urne de vot fixe și
urne de vot mobile.
5.

Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Slobozia
Conachi

12.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1.Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală

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

permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 7 (sapte)
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În perioada 20.08.2014 –
10.02.2015 din informațiile
puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte
de deces s-a constatat că au
fost emise 25 acte de deces
pentru alegători cu drept de
vot: 23 alegători au avut
ultimul domiciliul pe raza
Comunei Slobozia Conachi, iar
2 alegători au avut ultimul
domiciliul pe raza altui UAT.
Din cele 25 de certificate de
deces doar 24 au fost radiate
din SIRE, iar actul de deces
neradiat a fost radiat pe
durata controlului. S-a
constatat de asemenea ca 8
acte de deces nu au fost
radiate în termenul legal de
24 ore .
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători în perioada
electorală și se cunosc și se
respectă prevederile Legii
677/2001 actualizată cu

nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare:
permanent.
2. Asigurarea din timp a
materialelor de logistică
electorală necesare
organizării și amenajării
secțiilor de votare conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârea AEP nr. 4/2008 și
5/2014.
Termen de realizare:
permanent.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
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.

completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
exista o notă de informare
afișată la avizierul Primăriei în
acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Nu există Liste electorale
complementare și nici Liste
electorale speciale, dat fiind
faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria dispune de numărul
necesar de urne de vot fixe și
urne de vot mobile.
6.

Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna Cuza
Vodă

12.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1.Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală

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

permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor apoi în ordinea
arterelor după care în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 6 (sase)
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În perioada 20.08.2014 –
10.02.2015 din informațiile
puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte
de deces s-a constatat că au
fost emise 15 acte de deces
pentru alegători cu drept de
vot: 14 alegători au avut
ultimul domiciliul pe raza
Comunei Cuza Vodă, iar 1
alegător a avut ultimul
domiciliul pe raza altui UAT.
Cele 15 de certificate de
deces au fost radiate din SIRE,
însă 4 acte de deces nu au
fost radiate în termenul legal
de 24 ore .
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători în perioada
electorală și se cunosc și se
respectă prevederile Legii
677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului

nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare:
permanent.
2. Asigurarea din timp a
materialelor de logistică
electorală necesare
organizării și amenajării
secțiilor de votare conform
recomandărilor stabilite prin
Hotărârea AEP nr. 4/2008 și
5/2014.
Termen de realizare:
permanent.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
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.

exista o notă de informare
afișată la avizierul Primăriei în
acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Nu există Liste electorale
complementare și nici Liste
electorale speciale, dat fiind
faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria dispune de numărul
necesar de urne de vot fixe și
urne de vot mobile.
7.

Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Pechea

17.02.2015

8.

Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Suhurlui

17.02.2015

9.

Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Grivița

18.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată

Neefectua
t

10. Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Rediu

18.02.2015

11. Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Scînteiești

19.02.2015

12. Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Măstăcani

19.02.2015

13. Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Fîrțănești

24.02.2015

14. Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Vladești

24.02.2015

15. Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Corni

25.02.2015

16. Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Băleni

25.02.2015

17. Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Umbrărești

26.02.2015

18. Filiala
Sud-Est

Galați

Comuna
Movileni

26.02.2015

data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 10.02.2014 în
Comuna Independența

în anul 2014
Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

19. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Rîmnicelu

03.02.2015

1. Urmărirea modului de
Îndrumare și
respectare a instrucţiunilor şi control
electoral
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;

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 7 ( șapte )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 26 august
2014 – 03 februarie 2015,
s-au înregistrat un număr de
11 acte de deces, fiind
radiate în Registrul electoral
de către, persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în
majoritatea cazurilor cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
LEP conform dispoziţiei art.
70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
2.
Depunerea diligențelor
necesare pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor fără
serie și număr act de
identitate.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare,
organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu

20. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Gemenele

03.02.2015

21. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Romanu

04.02.2015

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.
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și
speciale,întrucât nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot

respectarea recomandărilor
AEP.

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
LEP conform dispoziţiei art.
70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
2.
Depunerea diligențelor

pe sate componente, pe străzi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu.
3. Un număr de 4 (patru )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 03
septembrie 2014 – 03
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 8
acte de deces pentru
alegători cu ultimul domiciliu
în comună și un act de deces
pentru un alegător cu
domiciliul în altă localitate,
fiind radiate în Registrul
electoral de către, persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La

necesare pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor fără
serie și număr act de
identitate.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare,
organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu
respectarea recomandărilor
AEP.

22. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Scorțaru Nou

04.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. La nivelul primăriei există
Liste electorale
complementare, păstrate
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
8. La nivelul primăriei nu s-au
întocmit Liste electorale
speciale întrucât nu s-au
primit cereri din partea
alegătorilor comunitari
pentru a exercita dreptul de
vot.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe străzi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete

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

pivind adresa de domiciliu.
3. Un singur alegător alegător
este înscris în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. În intervalul: 03
septembrie 2014 – 03
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 8
acte de deces pentru
alegători cu ultimul domiciliu
în comună fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul
electoral,în majoritatea
cazurilor cu respectarea
termenului legal de 24 ore de
la data luării la conoștință a
decesului.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale

şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare,
organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu
respectarea recomandărilor
AEP.

23. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Șuțești

05.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. La nivelul primăriei există
Listă electorală
complementară, păstrată
într-un registru cu file
detașabile de secretarul
comunei fiind semnată de
primar și secretar.
8. La nivelul primăriei nu s-au
întocmit Liste electorale
speciale întrucât nu s-au
primit cereri din partea
alegătorilor comunitari
pentru a exercita dreptul de
vot.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 4 ( patru )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 05 august
2014 –05 februarie 2015,

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

s-au înregistrat un număr de
28 acte de deces,din care 3
acte de deces au fost emise
pentru persoane care aveau
domiciliul în altă localitate,
fiind radiate în Registrul
electoral de către, persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
Menționez că pentru2
persoane radierea actelor de
deces s-a făcut cu întârziere
de 24 de ore( persoana cu
CNP 2300821093947 și
persoana cu CNP
1340622093943) întrucât nu
au avut acces la internet, fiind
înștiințați telefonic de domnul
secretar.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.

cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare,
organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu
respectarea recomandărilor
AEP.

24. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Movila
Miresii

05.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente au fost predate
spre topire conform
procesului verbal din data de
04.02.2015.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și
speciale,întrucât nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 14 alegători
sunt înscrişi în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. În intervalul: 29
septembrie 2014 – 04
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 14
acte de deces, fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare,

25. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Berteștii de

10.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din

Îndrumare și
control

Efectuat

Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
cu respectarea termenului
legal de 24 ore de la data
luării la conoștință a
decesului.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente au fost predate
spre topire conform
procesului verbal încheiat în
data de 19.01.2015.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și
speciale,întrucât nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de

organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu
respectarea recomandărilor
AEP.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a

Jos

data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

electoral

secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
2. În intervalul: 10
septembrit 2014 – 09
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 16
acte de deces, fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în toate cazurilor cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
3. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
4. Exemplarele anterioare ale

exemplarelor anterioare ale
LEP conform dispoziţiei art.
70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare. Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3. Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.

listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
26. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Stăncuța

10.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 3 (trei )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 10
septembrit 2014 – 09
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 14
acte de deces, fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în toate cazurilor cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Potrivit datelor furnizate,

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
LEP conform dispoziţiei art.
70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
2. Depunerea diligențelor
necesare pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor fără
serie și număr act de
identitate.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.

27. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Zăvoaia

11.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.

Termen de realizare:
permanent
3. Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 4 (patru )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de

Recomandări:
1. Depunerea diligențelor
necesare pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor fără
serie și număr act de
identitate.
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

28. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Dudești

11.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din

Îndrumare și
control

Efectuat

identitate.
4. În intervalul: 24
septembrit 2014 – 10
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 21
acte de deces, fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în toate cazurilor cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de

români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.

Recomandări:
1. Depunerea diligențelor

data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

electoral

secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 3 (trei )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 24
septembrit 2014 – 10
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 16
acte de deces, fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în toate cazurilor cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai

necesare pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor fără
serie și număr act de
identitate.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.

29. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Gropeni

12.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente au fost predate
spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare. 7.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor..
3. În intervalul: 9 septembrit
2014 – 10 februarie 2015,
s-au înregistrat un număr de
21 acte de deces, fiind
radiate în Registrul electoral
de către, persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în toate
cazurilor 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 ale
LEP conform dispoziţiei art.
70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
2.
Continuarea de depunere a
diligențelor necesare pentru
intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și
număr act de identitate.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a

30. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Tufești

12.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
5. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Sub îndrumarea echipei de
control au fost efectuate 2
(două) radieri-punere sub
interdicție a doi alegatori:
unul cu domiciliul in UAT-ul
verificat și unul cu domiciliul
în alt UAT.
7. Au fost întreprinse
demersurile necesare pentru
intrarea în legalitate a
alegătorilor înscriși în LEP fără
serie și nr. act de identitate la
SPCLEP Brăila.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind

cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
LEP conform dispoziţiei art.

semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor..
3. În intervalul: 9 septembrit
2014 – 10 februarie 2015,
s-au înregistrat un număr de
38 acte de deces, fiind
radiate în Registrul electoral
de către, persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în toate
cazurilor cu respectarea
termenului legal 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 către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
5. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale

70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.

31. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Mircea Vodă

17.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Sub îndrumarea echipei de
control au fost efectuate 2
(două) radieri-punere sub
interdicție a doi alegatori:
unul cu domiciliul in UAT-ul
verificat și unul cu domiciliul
în alt UAT.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 3 (trei )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 22
septembrit 2014 – 16
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 27
acte de deces, fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,

Recomandări:
1.Continuarea depunerii de
diligențe pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor
înscriși în LEP fără serie și
număr act de identitate.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent

32. Filiala
Sud-Est

Brăila

Orașul Ianca

17.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

în toate cazurilor cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente au fost predate
spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare;

3. Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea art. 18 din
Legea nr. 35/2008 actualizată,
iar după această dată și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare,
organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu
respectarea recomandărilor
AEP.

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul UAT-lui în condiții
corespunzătoare, fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primar.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe localități componente, pe
strazi, nr. imobil și apoi în
ordinea alfabetică a

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

alegătorilor.
3. În intervalul: 01 octombrie
2014 – 16 februarie 2015, sau înregistrat un număr de 35
acte de deces și s-au primit 3
(trei) comunicări pentru
alegători puși sub interdicție,
toate acestea fiind radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a cazurilor ce
impun radierea;
4. Există persoane desemnate
prin dispoziție a primarului
pentru a opera în Registrul
electoral;
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată. La data controlulu
există o notă de informare
afișată la avizierul Primăriei în
acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.

români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare,
raportat la dispoz. art. 50 și
art. 51 din același act
normativ.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3. Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea art. 18 din
Legea nr. 35/2008 actualizată,
iar după această dată și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare,
organizarea şi amenajarea
secţiilor de votare cu
respectarea recomandărilor
AEP.

33. Filiala
Sud-Est

Brăila

SPCLEP Ianca

17.02.2015

34. Filiala
Sud-Est

Brăila

Orașul Făurei

18.02.2015

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;
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul UAT-lui în condiții
corespunzătoare, fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primar.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe localități componente, pe
strazi, nr. imobil și apoi în
ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. În intervalul: 18 august
2014 – 17 februarie 2015, sau înregistrat un număr de 21
acte de deces, toate acestea
fiind radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată cu respectarea
termenului legal de 24 ore de
la data luării la conoștință a
cazurilor ce impun radierea;

Recomandări:
1. Continuarea de depunere a
diligențelor necesare pentru
intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și
număr act de identitate.
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 cu modificările şi

35. Filiala
Sud-Est

Brăila

SPCLEP Făurei 18.02.2015

36. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Jirlău

18.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 17.02.2015 la SPCLEP
Ianca
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

4. Există persoane desemnate
prin dispoziție a primarului
pentru a opera în Registrul
electoral;
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată. La data controlulu
există o notă de informare
afișată la avizierul Primăriei în
acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Un număr de 8 (opt )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.

completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor secțiilor de votare și
asigurare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 și
nr. 4/2008.

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind

Recomandări:
1. Continuarea de depunere a
diligențelor necesare pentru
intrarea în legalitate a

semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 4 (patru )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. Există persoane desemnate
prin dispoziție a primarului
pentru a opera în Registrul
electoral;
5. În intervalul: 17
septembrit 2014 – 17
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 23
acte de deces, fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în toate cazurilor cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
6. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001

alegătorilor fără serie și
număr act de identitate.
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 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,

37. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Chiscani

19.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare;

dacă este cazul.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor secțiilor de votare și
asigurare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 și
nr. 4/2008.

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor..
3. În intervalul: 23
septembrit 2014 – 18
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 21
acte de deces pentru
alegători cu sau fară
domiciliul în com. Chiscani. 18
acte au fost eliberate pentru
alegători cu ultimul domiciliu
în UAT Chiscani fiind radiate
în Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în toate cazurilor cu

Recomandări:
1. Depunerea diligențelor
necesare pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor fără
serie și număr act de
identitate.
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 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun

respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului. Însă
pentru cele 3 (trei) acte de
deces eliberate pentru
alegători care au avut
domiciliul în alte UAT-uri, au
fost făcute comunicări.
4. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
5. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Sub îndrumarea echipei de
control au fost efectuate
toate cele 3 (trei) radieri
pentru decesul alegătorilor
din alte UAT-uri.
7.
Un număr de 19 alegători
sunt înscrişi în lista electorală
permanentă fără serie şi

actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor secțiilor de votare și
asigurare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 și
nr. 4/2008.

38. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Tichilești

19.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

număr act de identitate.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor..
3. În intervalul: 23
septembrit 2014 – 18
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 24
acte de deces pentru
alegători cu domiciliul în
com.Tichilești, fiind radiate
în Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în toate cazurilor cu
respectarea termenului legal
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 către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai

Recomandări:
1. Continuarea de depunere a
diligențelor necesare pentru
intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și
număr act de identitate.
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 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în

39. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Cazasu

24.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
5. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Un număr de 7 alegători
sunt înscrişi în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 2 (doi )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. Există persoane desemnate
prin dispoziție a primarului
pentru a opera în Registrul
electoral;
5. În intervalul: 27 august

vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor secțiilor de votare și
asigurare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 și
nr. 4/2008.
Recomandări:
1. Depunerea diligențelor
necesare pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor fără
serie și număr act de
identitate.
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 cu modificările şi

40. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Tudor
Vladimirescu

24.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

2014 – 23 februarie 2015,
s-au înregistrat un număr de
21 acte de deces și au fost
primite 2 (două) comunicări
cu privire la interzicerea
dreptului de a alege, toate
acestea fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în majoritatea cazurilor (22),
cu respectarea termenului
legal de 24 ore de la data
luării la conoștință a cazurilor
ce impun radierea.
6. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare;

completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor secțiilor de votare și
asigurare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 și
nr. 4/2008.

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții

Recomandări:
1. Depunerea diligențelor
necesare pentru intrarea în

Comuna Rîmnicelu

corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 5 (cinci )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. Există persoane desemnate
prin dispoziție a primarului
pentru a opera în Registrul
electoral;
5. În intervalul: 16
septembrit 2014 – 23
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 15
acte de deces, fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în toate cazurilor cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
6. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea

legalitate a alegătorilor fără
serie și număr act de
identitate.
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 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la

41. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Surdila Greci

25.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare;

secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor secțiilor de votare și
asigurare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 și
nr. 4/2008.

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 2 (doi )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. Există persoane desemnate
prin dispoziție a primarului
pentru a opera în Registrul
electoral;
5. În intervalul: 10
septembrit 2014 – 24
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 10
acte de deces, fiind radiate în

Recomandări:
1. Depunerea diligențelor
necesare pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor fără
serie și număr act de
identitate.
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 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a

42. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Surdila
Găiseanca

25.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în toate cazurilor cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
6. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare;

cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor secțiilor de votare și
asigurare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 și
nr. 4/2008.

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a

Recomandări:
Depunerea diligențelor
necesare pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor fără
serie și număr act de
identitate.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral

alegătorilor.
3. Un număr de 4 (patru )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În intervalul: 10
septembrit 2014 – 24
februarie 2015, s-au
înregistrat un număr de 22
acte de deces, fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul electoral,
în toate cazurilor cu
respectarea termenului legal
de 24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlulu există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente au fost predate
spre topire conform

şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor secțiilor de votare și
asigurare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 și
nr. 4/2008.

dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare;
43. Filiala
Sud-Est

Brăila

Comuna
Unirea

26.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente, pe strazi
și apoi în ordinea alfabetică a
alegătorilor.
3. Un număr de 11
(unsprezece ) alegători sunt
înscrişi în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. Există persoane desemnate
prin dispoziție a primarului
pentru a opera în Registrul
electoral;
5. În intervalul: 27 august
2014 – 25 februarie 2015,
s-au înregistrat un număr de
12 acte de deces, fiind
radiate în Registrul electoral
de către, persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral, în toate
cazurilor cu respectarea
termenului legal de 24 ore de
la data luării la conoștință a
decesului.

Recomandări:
1. Continuarea de depunere a
diligențelor necesare pentru
intrarea în legalitate a
alegătorilor fără serie și
număr act de identitate.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la

44. Filiala
Sud-Est

Brăila

Orașul
Însurăței

26.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2014 în
Comuna Rîmnicelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

6. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare;
8. Au fost radiate sub
îndrumarea echipei de
control, 3 (trei) puneri sub
interdicții, după studierea
dosarelor de la Stare civilă, ca
urmare a discuțiilor purtate
cu secretarul UAT-ului

secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor secțiilor de votare și
asigurare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 și
nr. 4/2008.

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
persoana împuternictă din
cadrul SPCLEP Însurăței în
condiții corespunzătoare,
fiind semnate pe ultima filă
de secretar şi de către primar.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe localități componente, pe
strazi, nr. imobil și apoi în
ordinea alfabetică a

Recomandări:
1. Desemnarea unei persoane
din aparatul de specialitate,
Stare civilă, pentru operare în
termenul legal de 24 de ore,
fără a se mai face comunicări
la SPCLEP Insurăței.
2. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
LEP conform dispoziţiei art.
70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu

alegătorilor.
3. În intervalul: 25septembrie
2014 – 25 februarie 2015, sau înregistrat un număr de 30
acte de deces, toate acestea
fiind radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată cu respectarea
termenului legal de 24 ore de
la data luării la conoștință a
cazurilor ce impun radierea;
4. Există persoane desemnate
prin dispoziție a primarului
pentru a opera în Registrul
electoral;
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată. La data controlulu
există o notă de informare
afișată la avizierul Primăriei în
acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.

completările şi modificările
ulterioare
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
3.Actualizarea anuală a
delimitărilor secțiilor de
votare până la data de 01.03,
cu respectarea legislației în
vigoare, apoi și cu
respectarea Hot. AEP nr.
6/2014, arondarea tuturor
alegătorilor nerepartizați la
secțiile de votare organizate,
dacă este cazul.
4. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor secțiilor de votare și
asigurare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de

votare cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 și
nr. 4/2008.
45. Filiala
Sud-Est

Brăila

SPCLEP
Însurăței

26.02.2015

46. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Cislău

03.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 17.02.2015 la SPCLEP
Ianca
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

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a străzilor,
în ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 1222 dintr-un total
de 3924),iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 2 ( doi )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 68
alegători cu drept de vot
radiat (1 alegător pus sub
interdicție, 1 alegător radiat
ca urmare a condamnării prin

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. Pe
coperta registrului în care se
păstrează LEP se vor înscrie
mențiuni privind județul,
localitatea, documentul
arhivat, tipul de scrutin
pentru care a fost întocmită
LEP.
Termen de realizare:
03.02.2015
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.

consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în
listele electorale precum şi a
modului de soluţionare a
întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri
greşite în listele electorale;
8. Verificarea modului de
păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la
consultările electorale
anterioare şi stadiul
procurării logisticii necesare
pentru desfăşurarea
alegerilor;
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.

hotărâre judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 66 alegători
radiați ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 03.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 21 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 15 cetățeni au
avut ultimul domiciliul în
comuna Cislău, iar 6 cetățeni
au avut ultimul domiciliul pe
raza altor unități
administrativ teritoriale.
Toate decesele înregistrate au
fost operate în termenul legal
de 24 ore.
De
asemenea au mai fost radiate
din SIRE:
- AD 3995
(Certificat de deces DC
288413/17.11.2014 emis de
Primăria Sector 4 București și
înregistrat la nivelul Primăriei
Cislău cu nr.
5527/26.11.2014, radiat în
data de 26.11.2014 în urma
prezentării actului de deces
de membrii familiei, dar fără
o solicitare scrisă în acest
sens.
- în baza extrasului nr.
4565/15.10.2014 Registrul de
decese a fost radiat AD
73/30.11.1989 în data de

3. Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de
votare, în termen de 24h 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
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Cislău asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

15.10.2014
- AD
33/04.08.2014 (Certificat de
deces Dc/027300) emis de
Primăria Comunei Măgura și
radiat de Primăria Cislău, în
baza prezentării de către
familia decedatului a actului
de deces (înregistrat la
nivelul Primăriei Cislău sub nr.
5403/04.09.2014) în data de
04.09.2014 fără o solicitare
scrisă în acest sens.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La
data controlului există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens înregistrată în data de
16.09.2014 nr. 4557.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale,

47. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Viperești

03.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 581 dintr-un total
de 2695),iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 6 ( șase )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în

Recomandări:
1
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

modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 62
alegători cu drept de vot
radiat (1 alegător radiat ca
urmare a condamnării prin
hotărâre judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 61 alegători
radiați ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 03.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 13 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot pentru cetățeni
care au avut ultimul
domiciliul în comuna
Viperești.Cele 13 certificate
de deces se prezintă în
următoarea situație:
-9
certificate de deces au fost
radiate în termenul legal de
24 de ore.
- AD 36/07.11.2014 a fost
radiat din SIRE în data de
12.11.2014, nefiind respectat
termenul legal de 24 de ore
conform legii.
- AD
37/03.12.2014 a fost radiat
din SIRE în data de
05.12.2014, nefiind respectat
termenul legal de 24 de ore
conform legii.
- AD
3/19.01.2015 a fost radiat din
SIRE în data de 21.01.2015,

Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi
nr. 4/2008 privind condiţiile
pe care trebuie să le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de
votare, în termen de 24h a
modificărilor intervenite după
predarea copiilor de pe LEP
conform art. 26 alin (11) din
Legea 35/2008 cu modificările
şi completările ulterioare.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Viperești asupra

nefiind respectat termenul
legal de 24 de ore conform
legii.
- AD
2/08.01.2015 la data
controlului figura ca neradiat
din SIRE.
- în data de
08.09.2014 DEPABD a radiat
din SIRE alegătorul cu CNP
1390511080026 care a avut
ultimul domiciliu pe raza
Comunei Cislău, însă la nivelul
instituției Primarului Cislău nu
există act de deces emis
pentru acesta și nu au fost
înregistrate alte comunicări în
acest sens.
r
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai
în perioada electorală. La
data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi

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

48. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Berca

04.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe și mobile.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 2354 dintr-un total
de 7580),iar apoi în ordinea
numerelor de imobil, întrucât
la nivelul comunei este
adoptat un nomenclator

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:

stradal dar nu toate arterele
au primit denumire conform
datelor furnizate de
secretarul comunei. Pentru
localitatea Berca LEP este
întocmită pe artere, în
ordinea numărului de imobil,
respectiv în ordinea alfabetică
a alegătorilor (în cazul celor
fără mențiunea adresei
complete).
3. Un număr de 8 ( opt )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 108
alegători cu drept de vot
radiat (1 alegător pus sub
interdicție, 1 alegător radiat
ca urmare a condamnării prin
hotărâre judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 106 alegători
radiați ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 03.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 51 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 37 cetățeni au
avut ultimul domiciliul pe raza

1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de
votare, în termen de 24h a
modificărilor intervenite după
predarea copiilor de pe LEP
conform art. 26 alin (11) din
Legea 35/2008 cu modificările
şi completările ulterioare.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Berca asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

Comunei Berca, iar 14
cetățeni au avut ultimul
domiciliul pe raza altor unități
administrativ teritoriale.
Toate decesele înregistrate au
fost operate în termenul legal
de 24 ore. La nivelui
instituției Primarului Berca a
fost primită o comunicare cu
privire la decesul unui
cetățean cu drept de vot pe
raza UAT Târgu Ocna. Această
comunicare nu a primit
număr de înregistrare la
primirea în Primărie, dar data
de pe plic coincide cu data
radierii din SIRE.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare numai
în perioada electorală. La
data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi

completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
speciale, dat fiind faptul că nu
au fost înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European. 8.
Lista electorală
complementară este păstrată
corespunzător într-un
registru special cu file
detașabile, este întocmită
corespunzător și este
semnată de persoanele
abilitate.
49. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Scorțoasa

04.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 2307 dintr-un total
de 2308),iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 5 ( cinci )
alegători sunt înscrişi 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. 3. Asigurarea
din timp a tuturor

electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 51
alegători cu drept de vot
radiat (5 alegător puși sub
interdicție, 1 alegător radiat
ca urmare a condamnării prin
hotărâre judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 45 alegători
radiați ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 04.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 12 acte de
deces pentru alegători care
au avut ultimul domiciliul pe
raza Comunei Scoțoasa. Toate
decesele înregistrate au fost
operate în termenul legal de
24 ore. La nivelul instituției
Primarului Scorțoasa au mai
fost înregistrate 5 hotărâri
judecătorești pentru
persoane puse sub interdicție
care au fost operate în
termenul legal de 24 ore de la
data înregistrării la nivelul
instituției.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de

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. Pe coperta registrelor în
care se păstrează LEP,
respectiv LEC se vor înscrie
mențiuni privind județul,
localitatea, documentul
arhivat, tipul de scrutin
pentru care a fost întocmită
lista electorală și numărul de
file.
Termen de realizare:
05.02.2015 2. Păstrarea LEC
într-un registru special cu file
detașabile conform art. 22^1
alin. (3) din Legea Nr.
67/2004. Termen de
realizare: 05.02.2015.
3. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a

popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare numai
în perioada electorală. La
data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
speciale, dat fiind faptul că nu
au fost înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European. 8.
Lista electorală
complementară nu este
păstrată corespunzător întrun registru special cu file
detașabile, ci la comun cu alte
documente dar este
întocmită corespunzător și
este semnată de persoanele

cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Scorțoasa asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

50. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Calvini

05.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

abilitate.
9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 2663 dintr-un total
de 3481),iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 24 (
douăzecișipatru ) alegători
sunt înscrişi în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 34
alegători cu drept de vot
radiat, toate ca urmare a
decesului. În perioada
01.09.2014 – 05.02.2015 din

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. Se recomandă
crearea de panouri de afișaj
electoral conf. art. 39 din
Legea 35/2008 cu modificările
și completările ulterioare.
4. 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

informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 12 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 11 cetățeni au
avut ultimul domiciliu pe raza
Comunei Calvini și 1 cetățean
ce a avut ultimul domiciliul pe
raza altei unități administrativ
teritoriale. Cu ocazia
controlului s-a constata că nu
toate decesele înregistrate au
fost operate în termenul legal
de 24 ore, astfel: - AD
24/30.08.2014 a fost radiat
din SIRE în data de
02.09.2014, nefiind respectat
termenul legal de 24 ore.
- AD 1/22.01.2015 a fost
radiat din SIRE în data de
26.01.2015, nefiind respectat
termenul legal de 24 ore.
- în data de 08.09.2014 a fost
radiată de către DEPABD
alegătoarea cu CNP
2350910103782 (pentru care
a fost primită comunicare la
nivelul instituției Primarului
Comunei Calvini din partea
Primăriei Mun. Buzău emisa
cu nr. 56924/2014, dar
datorită faptului că aceasta
nu a primit număr de
înregistrare la intrarea în
instituție nu este posibilă
verificarea operării acesteia în
SIRE în termenul legal.

nr. 4/2008 privind condiţiile
pe care trebuie să le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare.
Măsuri dispuse:
1. Pe
coperta registrului în care se
păstrează LEP se vor înscrie
mențiuni privind județul,
localitatea, documentul
arhivat, tipul de scrutin
pentru care a fost întocmită
LEP și numărul de file.
Termen de realizare:
06.02.2015
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
3. Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de
votare, în termen de 24h a
modificărilor intervenite după
predarea copiilor de pe LEP
conform art. 26 alin (11) din
Legea 35/2008 cu modificările
şi completările ulterioare.

5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare numai
în perioada electorală. La
data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de

4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Calvini asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

51. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Cătina

05.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

numărul necesar de urne de
vot fixe.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei la comun
cu alte documente în condiții
necorespunzătoare, dar sunt
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 420 dintr-un total
de 2040),iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 3 ( trei )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 35
alegători cu drept de vot
radiat, toate ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 05.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 15 acte de
deces pentru alegători cu

Recomandări:
1.
Afişarea permanentă a unui
anunţ la avizierul Primăriei
prin care alegătorii sa fie
informaţi cu privire la
posibilitatea consultării LEP
cu respectarea dispoziţiilor
Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din
Legea 35/2008 cu modificările
şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
LEP conform dispoziţiei art.
70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare. 3. Asigurarea din
timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
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.
Păstrarea LEP într-un registru
special cu file detașabile
conform art. 26 alin. (5) din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare, iar pe coperta

drept de vot: 13 cetățeni au
avut ultimul domiciliul pe raza
Comunei Cătina, iar 2 cetățeni
au avut ultimul domiciliul pe
raza altor unități
administrativ teritoriale.
Toate decesele înregistrate au
fost operate în termenul legal
de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La
data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în

registrului în care se
păstrează LEP se vor înscrie
mențiuni privind județul,
localitatea, documentul
arhivat, tipul de scrutin
pentru care a fost întocmită
LEP și numărul de file.
Termen de realizare:
05.02.2015
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
3. Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de
votare, în termen de 24h 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

Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe și urne de vot mobile.
52. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Măgura

10.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1.Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare fiind
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 573 dintr-un total
de 1745), iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 2 ( doi )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 23
alegători cu drept de vot
radiat, toate ca urmare a
decesului). În perioada

S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Cătina asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.
Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
LEP conform dispoziţiei art.
70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare. 2. Asigurarea din
timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi
asigurarea sediilor birourilor
electorale cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi
nr. 4/2008 privind condiţiile
pe care trebuie să le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.

01.09.2014 – 10.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 28 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 6 cetățeni au
avut ultimul domiciliul pe raza
Comunei Măgura, iar 22
cetățeni au avut ultimul
domiciliul pe raza altor unități
administrativ teritoriale. Cele
28 de certificate de deces au
fost radiate din SIRE după
cum urmează:
- 22
certificate de deces au fost
operate în termenul legal de
24 ore.
- AD 51/18.10.2014 a fost
radiat din SIRE în data de
27.10.2014.
AD 59/23.12.2014 a fost
radiat din SIRE în data de
05.01.2015.
- AD
60/27.12.2014 a fost radiat
din SIRE în data de
05.01.2015.
- AD
1/10.01.2015 a fost radiat
din SIRE în data de
13.01.2015.
- AD
3/24.01.2015 a fost radiat
din SIRE în data de
27.01.2015. La data
prezentului control AD
6/06.02.2015 nu era radiat
din SIRE, alegătorul figurând
în LEP. În raportul privind
persoanele radiate figurează

Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă şi Birourile
electorale ale secţiilor de
votare, în termen de 24h a
modificărilor intervenite după
predarea copiilor de pe LEP
conform art. 26 alin (11) din
Legea 35/2008 cu modificările
şi completările ulterioare.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Măgura asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

2 radieri efectuate de
DEPABD pentru care nu a fost
primită comunicare conform
datelor furnizate de persoana
care are dispoziție din partea
primarului să facă actualizări
în SIRE.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La
data controlului există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere

estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe și urne de vot mobile.
53. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Vernești

10.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate în
condiții corespunzătoare, dar
nu cuprinde ultima pagină cu
semnătura primarului și a
secretarului. Semnăturile și
ștampila Primăriei Vernești se
regăsesc pe penultima
pagină.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 7108 dintr-un total
de 7405),iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 16
(șaisprezece) alegători sunt
înscrişi în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 134
alegători cu drept de vot
radiat (4 alegători puși sub
interdicție, 4 alegători radiați

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.
Păstrarea LEP într-un registru

ca urmare a condamnării prin
hotărâre judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 126 alegători
radiați ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 10.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 43 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 39 cetățeni au
avut ultimul domiciliul pe raza
Comunei Vernești, iar 4
cetățeni au avut ultimul
domiciliul pe raza altor unități
administrativ teritoriale. Cele
43 de certificate de deces au
fost radiate din SIRE după
cum urmează:
- 41
certificate de deces au fost
operate în termenul legal de
24 ore.
- AD 14/03.02.2015 și AD
15/06.02.2015 la data
controlului figurau ca fiind
neradiate din SIRE. La nivelul
Primăriei Vernești a fost
primită Comunicarea
Sentinței Penale în dosarul nr.
1702/277/2013 ce prevede
interzicerea drepturilor
electorale pentrupentru un
alegător (înregistrată la
nivelul Primăriei Vernești sub
nr. 6184/01.10.2014) care a

special cu file detașabile
conform art. 26 alin. (5) din
Legea nr. 35/2008 cu
modificările și completările
ulterioare. Termen de
realizare: permanent 2.
Păstrarea LEC într-un registru
special cu file detașabile
conform art. 22^1 alin. (3) din
Legea nr. 67/2004 cu
modificările și completările
ulterioare și semnarea
acesteia de către primarul
comunei. Termen de
realizare: 11.02.2015
3. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
4. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Vernești asupra
faptelor ce constituie

fost radiată în data de
07.10.2014 nefiind respectat
termenul de 24 ore conform
legii. În data de 12.01.2015 a
fost înregistrată cererea scrisă
a unui cetățean din comuna
Vernești care a solicitat
radierea din SIRE a fiului său
pus sub interdicție. Cererea a
primit nr. de înregistrare
154/12.01.2015 dar a fost
radiat din SIRE în data de
15.01.2015 nefiind respectat
termenul legal de 24 ore.
Conform raportului din SIRE
cu privire la persoanele
radiate de Primăria Vernești,
în data de 04.09.2014 a fost
radiat un număr de 8
persoane pentru care
termenul legal de 24 ore nu a
fost respectat
(AD
85/27.08.2014, AD
83/21.08.2014, AD
69/28.07.2014, AD
67/21.07.2014, AD
66/21.07.2014, AD
54/17.07.2014, AD
80/14.08.2014, AD
79/14.08.2014)
5. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La

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

data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare. 7.
La data controlului a fost
prezentată Lista Electorală
Complementară, dar nu a fost
pus la dispoziție procesul
verbal de predare-primire al
acesteia dintre ORI și Primăria
Vernești întrucât nu a fost
găsit. 8. LEC nu este semnată
de primarul unității
administrativ teritoriale.
9. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
speciale, dat fiind faptul că nu
au fost înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
10. 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 cabine de vot.

54. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Valea
Rîmnicului

11.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare și
sunt semnate pe ultima filă
de acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 1976 dintr-un total
de 4778), iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 6 ( șase )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 72
alegători cu drept de vot
radiat, toate ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 11.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 30 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 24 cetățeni au
avut ultimul domiciliul pe raza
Comunei Valea Rîmnicului, iar

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. Pe
coperta registrului în care se
păstrează LEC se vor înscrie
mențiuni privind județul,
localitatea, documentul
arhivat, tipul de scrutin
pentru care a fost întocmită
LEC și numărul de file.
Termen de realizare:
11.02.2015
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia

6 cetățeni au avut ultimul
domiciliul pe raza altor unități
administrativ teritoriale.
Toate decesele înregistrate au
fost operate în termenul legal
de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La
data controlului există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare. 7.
LEC este păstrată
corespunzător, cuprinde
toate elementele prevăzute
de lege și este semnată de
persoanele abilitate.
8. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
speciale, dat fiind faptul că nu
au fost înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru

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

55. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Grebănu

11.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

membrii din România în
Parlamentul European.
9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria dispune de numărul
necesar de urne de vot fixe,
urne de vot mobile și cabine
de vot.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în condiții
corespunzătoare și sunt
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 4373 dintr-un total
de 4378),iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 10 ( zece )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 76
alegători cu drept de vot
radiat, toate ca urmare a

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

decesului). În perioada
01.09.2014 – 11.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 28 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 27 cetățeni au
avut ultimul domiciliul pe raza
Comunei Grebănu, iar 1
cetățean a avut ultimul
domiciliul pe raza altor unități
administrativ teritoriale. Cele
28 acte de deces au fost
operate astfel:
9 acte de deces au fost
operate în termenul legal de
24 ore.
- 17 acte
de deces au fost operate cu
depășirea termenului legal de
24 ore (AD 55/03.09.2014
radiat în 11.09.2014 , AD
57/25.09.2014 radiat în
20.10.2014, AD
58/29.09.2014 radiat în
20.10.2014, AD
59/10.10.2014 radiat în
20.10.2014, AD
60/10.10.2014 radiat în
20.10.2014, AD
62/23.10.2014 radiat în
27.10.2014, AD
63/25.10.2014 radiat în
27.10.2014, AD
61/16.10.2014 radiat în
27.10.2014, AD
64/31.10.2014 radiat în
04.11.2014, AD

secţiilor de votare.
Măsuri dispuse:
1. Pe
coperta registrelor în care se
păstrează LEP și LEC se vor
înscrie mențiuni privind
județul, localitatea,
documentul arhivat, tipul de
scrutin pentru care a fost
întocmită LEP și numărul de
file. Termen de realizare:
12.02.2015
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Grebănu asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor

65/31.10.2014 radiat în
04.11.2014, AD
68/26.11.2014 radiat în
03.12.2014, AD
67/14.11.2014 radiat în
03.12.2014, AD
71/03.12.2014 radiat în
18.12.2014, AD
74/23.12.2014 radiat în
29.12.2014, AD 1/02.01.2015
radiat în 06.01.2015, AD
3/17.01.2015 radiat în
30.01.2015, AD 4/26.01.2015
radiat în 30.01.2015.
- 2 acte de deces nu figurau
radiate din SIRE la data
controlului (AD
69/30.11.2014 și AD
5/26.01.2015).
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători numai în perioada
electorală și se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare. 7.
LEC este păstrată
corespunzător, cuprinde
toate elementele prevăzute

legale.

56. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Amaru

12.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

de lege și este semnată de
persoanele abilitate.
8. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
speciale, dat fiind faptul că nu
au fost înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe și cabine de vot.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comune în condiții
corespunzătoare și sunt
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 1945 dintr-un total
de 1994),iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 8 ( opt )
alegători sunt înscrişi 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. 3. Asigurarea din
timp a tuturor materialelor de

electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 39
alegători cu drept de vot
radiat (2 alegători radiați ca
urmare a condamnării prin
hotărâre judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 137 alegători
radiați ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 12.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 16 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 13 cetățeni au
avut ultimul domiciliul pe raza
Comunei Amaru, iar 3
cetățeni au avut ultimul
domiciliul pe raza altor unități
administrativ teritoriale.
Toate decesele înregistrate au
fost operate în termenul legal
de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi

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. Pe
coperta registrelor în care se
păstrează LEP și LEC se vor
înscrie mențiuni privind
județul, localitatea,
documentul arhivat, tipul de
scrutin pentru care a fost
întocmită LEP și numărul de
file. Termen de realizare:
12.02.2015
2. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:

57. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Glodeanu

12.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din

Acțiune
neefectuată

Efectuat

modificările ulterioare. La
data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare. 7.
LEC este păstrată
corespunzător, este semnată
de persoanele abilitate, dar
nu cuprinde toate elementele
prevăzute de lege (lipsă loc
naștere în cazul unuia dintre
alegători).
8. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
speciale, dat fiind faptul că nu
au fost înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de

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

Recomandări:
1.
Afişarea permanentă a unui

Sărat

data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

în anul 2014

secretarul comunei în condiții
corespunzătoare și sunt
semnate pe ultima filă de
acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 3458 dintr-un total
de 3465),iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 6 ( șase )
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 92
alegători cu drept de vot
radiat ( (1 alegător radiat ca
urmare a condamnării prin
hotărâre judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 91 alegători
radiați ca urmare a
decesului). toate ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 12.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat

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 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei

că au fost emise 31 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 28 cetățeni au
avut ultimul domiciliul pe raza
Comunei Glodeanu Sărat, iar
3 cetățeni au avut ultimul
domiciliul pe raza altor unități
administrativ teritoriale.
Acestea au fost radiate din
SIRE după cum urmează:
- 10 acte de deces au fost
radiate în termenul legal de
24 ore.
- 16 acte
de deces au fost radiate din
SIRE cu depășirea termenului
legal de 24 ore ( AD
59/05.09.2014 radiat în
10.09.2014, AD
63/02.10.2014 radiat în
22.10.2014, AD
65/17.10.2014 radiat în
22.10.2014, AD
67/26.10.2014 radiat în
28.10.2014, AD
66/25.10.2014 radiat în
28.10.2014, AD
69/03.11.2014 radiat în
06.11.2014, AD
71/12.11.2014 radiat în
14.11.2014, AD
73/17.11.2014 radiat în
02.12.2014, AD
74/20.11.2014 radiat în
02.12.2014, AD
75/25.11.2014 radiat în
02.12.2014, AD
77/05.02.2014 radiat în
05.01.2015, AD

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

79/23.12.2014 radiat în
05.01.2015, AD
80/26.12.2014 radiat în
05.01.2015, AD 1/03.01.2015
radiat în 08.01.2015, AD
4/15.01.2015 radiat în
20.01.2015, AD 6/01.02.2015
radiat în 03.02.2015. Un act
de deces transcris în baza
certificatului de deces nr.
2/2014 eliberat de
autoritățile Norvegiei având
nr. AD 78/22.12.2014 a fost
radiat de DEPABD în data de
08.09.2014. AD
62/17.09.2014 a fost radiat
de DEPABD, iar AD
64/13.10.2014, AD
70/05.11.2014, AD
7/01.02.2015 figurau la data
controlului ca fiind neradiate
din SIRE.
5. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători decât în perioada
electorală, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La
data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost

predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
58. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Chiojdu

17.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare și
sunt semnate pe ultima filă
de acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 738 dintr-un total
de 2854), iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. 1 ( unu ) alegător este
înscris în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în

Recomandări:
1.
Afişarea permanentă a unui
anunţ la avizierul Primăriei
prin care alegătorii sa fie
informaţi cu privire la
posibilitatea consultării LEP
cu respectarea dispoziţiilor
Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din
Legea 35/2008 cu modificările
şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale
LEP conform dispoziţiei art.
70 alin (5) din Legea
370/2004 republicată cu
completările şi modificările
ulterioare. 3. Asigurarea din
timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare
birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi
asigurarea sediilor birourilor

modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 53
alegători cu drept de vot
radiat (1 alegător radiat ca
urmare a condamnării prin
hotărâre judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale și 52 alegători
radiați ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 17.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 20 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 19 cetățeni au
avut ultimul domiciliul pe raza
Comunei Chiojdu și 1
cetățean a avut ultimul
domiciliul pe raza altei unități
administrativ teritoriale. 18
decese înregistrate au fost
operate în termenul legal de
24 ore, iar AD 36/27.12.2014
a fost radiat în 30.12.2014 și
AD 10/11.02.2015 a fost
radiat în 13.02.2015.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători numai în perioada
electorală, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La

electorale cu respectarea
Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi
nr. 4/2008 privind condiţiile
pe care trebuie să le
îndeplinească localurile
secţiilor de votare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Chiojdu asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

59. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Merei

17.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe, urne de vot mobile.
1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare și
sunt semnate pe ultima filă
de acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită

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:

pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 4726 dintr-un total
de 5692), iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Un număr de 22 alegători
sunt înscrişi în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 135
alegători cu drept de vot
radiat (4 alegători puși sub
interdicție, 11 alegători
radiați ca urmare a
condamnării prin hotărâre
judecătorească definitivă cu
pedeapsa interzicerii
drepturilor electorale și 120
alegători radiați ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 17.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 38 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot: 30 cetățeni au
avut ultimul domiciliul pe raza
Comunei Merei, iar 8 cetățeni
au avut ultimul domiciliul pe
raza altor unități
administrativ teritoriale.

1. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Merei asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

Toate decesele înregistrate au
fost operate în termenul legal
de 24 ore. Deasemenea în
SIRE figurează radiați de
DEPABD în data de
08.09.2014 3 alegători dar
pentru care nu s-a primit
comunicare la nivelul
Primăriei Merei. La nivelul
Primăriei au fost înregistrate
3 hotărâri judecătorești de
punere sub interdicție și o
hotărâre judecătorească
definitivă cu pedeapsa
interzicerii drepturilor
electorale care au fost radiate
din SIRE în termenul legal de
24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate,
se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La
data controlului există o notă
de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare. 7.
LEC este păstrată

60. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Florica

18.02.2015

61. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Glodeanu
Siliștea

18.02.2015

62. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Murgești

19.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Efectuat

corespunzător, este semnată
de persoanele abilitate, dar
nu cuprinde toate elementele
prevăzute de lege.
8. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
speciale, dat fiind faptul că nu
au fost înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot mobile.

1. Listele electorale
permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare și
sunt semnate pe ultima filă
de acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită

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

pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 765 dintr-un total
de 797), iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Nu există alegători înscrişi
în lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 23
alegători cu drept de vot
radiat, toate ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 19.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 8 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot (toți cetățenii au
avut ultimul domiciliul pe raza
Comunei Murgești). 7 decese
înregistrate au fost operate în
termenul legal de 24 ore, iar
AD 21/30.12.2014 a fost
radiat în data de 06.01.2015
(dar personalul AEP Buzău a
fost informat telefonic în data
de 05.01.2015 că nu este
posibilă radierea întrucât la
nivelul primăriei nu există
internet).

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. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.

63. Filiala

Buzău

Comuna

19.02.2015

Conform obiectivelor

Acțiune

Efectuat

5. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La
data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe.
1. Listele electorale

Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Murgești asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

Recomandări:

1.

Sud-Est

Mărgăritești

prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău

neefectuată
în anul 2014

permanente sunt păstrate de
secretarul comunei în
condiții corespunzătoare și
sunt semnate pe ultima filă
de acesta şi de către primarul
comunei.
2. Lista electorală
permanentă este întocmită
pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor, în cazul celor
fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 515 dintr-un total
de 607), iar apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. Nu există alegători înscrişi
în lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
4. În Sistemul informatic al
Registrului electoral în
modulul Rapoarte la data
prezentei sunt înscrişi 19
alegători cu drept de vot
radiat, toate ca urmare a
decesului). În perioada
01.09.2014 – 19.02.2015 din
informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile Acte de deces s-a constatat
că au fost emise 5 acte de
deces pentru alegători cu
drept de vot care au avut
ultimul domiciliul pe raza
Comunei Mărgăritești 3
decese înregistrate au fost
operate în termenul legal de

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. Actualizarea datelor de
identificare ale cetăţenilor
români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral
şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.

24 ore, iar AD 15/29.11.2014
a fost radiat în 23.12.2014 și
AD 16/19.12.2014 a fost
radiat în 23.12.2014 nefiind
respectat termenul legal de
24 ore. Deasemenea, în SIRE
figurează radiat de către
DEPABD un alegător pentru
care nu s-a primit comunicare
la nivelul Primăriei
Mărgăritești din datele
furnizate de secretarul
comunei.
5. Potrivit datelor furnizate,
nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La
data controlului nu există o
notă de informare afișată la
avizierul Primăriei în acest
sens.
6.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate,
la nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale

Termen de realizare: în 24 de
ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a
cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
Termen de realizare:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Mărgăritești
asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

64. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Brădeanu

24.02.2015

65. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Scutelnici

24.02.2015

66. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Padina

25.02.2015

67. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Țintești

25.02.2015

68. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Săgeata

26.02.2015

69. Filiala
Sud-Est

Buzău

Comuna
Robeasca

26.02.2015

70. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Oltina

03.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Cislău
1. Urmărirea modului de
respectare a instrucţiunilor şi

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Acțiune
neefectuată
în anul 2014

Neefectua
t

Îndrumare și
control

Efectuat

alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului
de vot la alegerile pentru
membrii din România în
Parlamentul European.
8. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim
de materiale utilizate la
alegerile locale generale,
Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de
vot fixe, urne de vot mobile.

1. Un număr de 13 alegători
înscriși în Lista electorală

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a

hotărârilor AEP;
electoral
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

permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 502 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.

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.

71. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Lipnița

03.02.2015

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.
Conform obiectivelor de la
punctul 1.

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

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

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

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

72. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Chirnogeni

04.02.2015

Conform obiectivelor de la
punctul 1.

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 13 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 535 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.

73. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Comana

04.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 14 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 312 alegători fără

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.
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.
Recomandări:
1. Asigurarea din timp a
logisticii electorale necesare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de

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.

74. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
05.02.2015
Independența

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 12 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.

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.
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

75. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Dumbrăveni

05.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un alegător înscris în Lista
electorală permanentă fără
serie şi număr act de
identitate și un număr de 128
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.

76. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Horia

10.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

77. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Ghindărești

10.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

Nu au putut fi puse la
dispoziție documentele
necesare desfășurării
activităților de control
Controlul va fi reprogramat
1. Un număr de 1 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un

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

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a
logisticii electorale necesare.
Măsuri:

număr de 215 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.

78. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Topalu

10.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 1 alegător
înscris în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 272 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.

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.
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

79. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Gârliciu

11.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 2 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 250 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.

80. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Saraiu

11.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 2 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 239 alegători fără
mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale

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

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.

81. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Rasova

12.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 13 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 964 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.

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.
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

82. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Aliman

12.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

83. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna Ion
Corvin

17.02.2015

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

84. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Dobromir

17.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 7 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 333 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.

1. Un număr de 24 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 603 alegători fără
mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale

nerespectării dispoziţiilor
legale.
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.

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a
logisticii electorale necesare.
2. Predare spre topire a
exemplarelor anterioare ale
listelor electorale
permanente pentru alegerile
europarlamentare din anul

listelor electorale
permanente pentru alegerile
europarlamentare din anul
2014 nu au fost predate spe
topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, cu respectarea
integrală a termenului de 24
de ore, prevăzut de lege.

85. Filiala
Sud-Est

Constanța Orașul
Băneasa

17.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 26 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 1300 alegători fără
mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Listele electorale
complementare nu au putut
fi puse la dispoziția echipei
de control, din cauza faptului
că au fost predate spre
topire.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente au fost predate

2014.
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.
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.

86. Filiala
Sud-Est

Constanța SPCLEP
Băneasa

17.02.2015

87. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Grădina

18.02.2015

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;
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

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.
1. Nu există cărti de alegător
rămase nedistribuite.
2. Comunicarea necesară
actualizării Registrului
electoral se desfășoară în
condiții normale.

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 persoanelor fără
acte de identitate dar și
rezolvarea situațiilor
alegătorilor fără mențiuni cu
privire la seria și numărul
actului de identitate și/sau a
domiciliului.

1. Un număr de 3 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 91 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

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

88. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Pantelimon

18.02.2015

89. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Siliștea

19.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

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

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. Un număr de 4 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 122 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.

90. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Tortoman

19.02.2015

91. Filiala
Sud-Est

Constanța comuna
Mihail
Kogălniceanu

19.02.2015

92. Filiala
Sud-Est

Constanța Orașul
Năvodari

24.02.2015

93. Filiala
Sud-Est

Constanța SPCLEP
Năvodari

24.02.2015

94. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Corbu

24.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 17.02.2015 în
comuna Dobromir

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 17.02.2015 la SPCLEP
Băneasa.
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control

Neefectua
t

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.

95. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Poarta-Albă

25.02.2015

96. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Castelu

25.02.2015

data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

electoral
Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

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.

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 18 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 224 alegători fără
mențiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale
permanente au fost predate
spe topire.
3. În Registrul electoral se

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.
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.

realizează operațiuni de
actualizare, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, cu respectarea
termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.
4. Listele electorale
complementare nu au putut
fi puse la dispoziția echipei
de control, din cauza faptului
că au fost predate spre
topire.

97. Filiala
Sud-Est

Constanța SPCLEP
Castelu

25.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 17.02.2015 la SPCLEP
Băneasa.

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

98. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Tuzla

26.02.2015

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

99. Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Bărăganu

26.02.2015

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

100 Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna Ion
Corvin

24.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în

Îndrumare și
control
electoral -

Efectuat

1. Nu există cărti de alegător
rămase nedistribuite.
2. Comunicarea necesară
actualizării Registrului
electoral se desfășoară în
condiții normale.

1. Un număr de 26 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi

2. Respectarea hotărârilor,
deciziilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente.
3. Păstrarea registrelor cu
listele electorale
complementare în condiții
corespunzătoare, conform
disp. art 22^1, alin. 3) din
Legea 67/2004.
4. 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 persoanelor fără
acte de identitate dar și
rezolvarea situațiilor
alegătorilor fără mențiuni cu
privire la seria și numărul
actului de identitate și/sau a
domiciliului.

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a
logisticii electorale necesare.

101 Filiala
Sud-Est

Constanța comuna
Adamclisi

24.02.2015

Comuna Oltina

reprogramat
(initiat
planificat pe
17.02.2015)

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 24.02.2015 în
comuna Ion Corvin

Îndrumare și
control
electoral neprogramat

număr act de identitate și un
număr de 475 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.

Efectuat

1. Un număr de 23 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate și un
număr de 331 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

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.
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

de ore, prevăzut de lege.

102 Filiala
Sud-Est

Constanța Comuna
Horia

26.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 în
Comuna Oltina

Îndrumare și
control
electoral reprogramat
(initial era
stabilit ptr.
10.02.2015)

Efectuat

103 Filiala
Sud-Est

Constanța oraș Hârșova

26.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 24.02.2015 în
comuna Ion Corvin

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.
1. Un număr de 3 alegători
Recomandări:
înscriși în Lista electorală
1. Asigurarea din timp a
permanentă fără serie şi
logisticii electorale necesare.
număr act de identitate și un
Măsuri:
număr de 91 alegători fără
1. Actualizarea datelor de
mențiuni cu privire la
identificare ale cetăţenilor
domiciliu.
români cu drept de vot
2. Exemplarele anterioare ale înscrise în Registrul electoral
listelor electorale
şi radierea acestora conform
permanente au fost predate
disp. art. 23 alin. (2) din Legea
spe topire.
nr. 35/2008 cu modificările şi
3. În Registrul electoral se
completările ulterioare.
realizează operațiuni de
2. Respectarea hotărârilor,
actualizare, conform
deciziilor şi instrucţiunilor
prevederilor art. 23 din Legea Autorităţii Electorale
35/2008, însă nu a fost
Permanente.
respectat integral termenul
3. S-a atras atenţia
de 24 de ore, prevăzut de
reprezentanţilor Instituţiei
lege, privind efectuarea a 5
asupra faptelor ce constituie
operațiuni de radiere din
contravenţii potrivit legislaţiei
Registrul electoral.
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.
1. Nu există alegători înscriși
Recomandări:
în Lista electorală
1. Asigurarea din timp a
permanentă fără mențiuni cu logisticii electorale necesare.
privire la seria şi numărul
Măsuri:
actului de identitate dar
1. Actualizarea datelor de
există un număr de 199
identificare ale cetăţenilor
alegători fără mențiuni cu
români cu drept de vot

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.

104 Filiala
Sud-Est

Constanța SPCLEP
Hârșova

26.02.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 25.02.2015 la SPCLEP
Castelu

Îndrumare și
control
electoral

Efectuat

105 Filiala
Sud-Est

Tulcea

03.02.2015

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

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Comuna
Ostrov

1. Nu există cărti de alegător
rămase nedistribuite.
2. Comunicarea necesară
actualizării Registrului
electoral se desfășoară în
condiții normale.

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 persoanelor fără
acte de identitate dar și
rezolvarea situațiilor
alegătorilor fără mențiuni cu
privire la seria și numărul
actului de identitate și/sau a
domiciliului.

permanente, a listelor
electorale speciale şi a
copiilor acestora utilizate la
alegerile europarlamentare;
4. Verificarea modului de
păstrare a listelor electorale şi
a modului de actualizare a
acestora;
5. Autorizarea
persoanei/persoanelor care
efectuează operaţiuni de în
listele electorale permanente
și în Registrul Electoral;
6. Verificarea semnării listelor
electorale de către
persoanele abilitate;
7. Monitorizarea modului în
care primarii asigură
condiţiile necesare pentru
consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în
listele electorale precum şi a
modului de soluţionare a
întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau înscrieri
greşite în listele electorale;
8. Verificarea modului de
păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la
consultările electorale
anterioare şi stadiul
procurării logisticii necesare
pentru desfăşurarea
alegerilor;
9. Verificarea modului de
efectuare a actualizării
datelor înscrise în Registrul
Electoral pe baza

106 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna
Dăeni

03.02.2015

107 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna Baia

04.02.2015

108 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna
Ceamurlia de
Jos

04.02.2015

109 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna
Hamcearca

05.02.2015

110 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna
Horia

05.02.2015

111 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Orașul
Babadag

10.02.2015

112 Filiala

Tulcea

SPCLEP Oraș

10.02.2015

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.
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
1. Obținerea de informații

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și

Neefectua

Sud-Est

Babadag

113 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna
Mihail
Kogălniceanu

10.02.2015

114 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna
Beidaud

11.02.2015

115 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna
Casimcea

11.02.2015

116 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna
Beștepe

12.02.2015

117 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna
Nufărul

12.02.2015

118 Filiala
Sud-Est

Tulcea

Comuna
Ostrov

10.02.2015

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;
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 03.02.2015 la
Primăria Comunei Ostrov
1. Urmărirea modului de
respectare a instrucţiunilor şi
hotărârilor AEP;

control
electoral

t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Îndrumare și
control
electoral

Neefectua
t

Control
reprogramat
din

Efectuat

1. Un număr de 1 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi

1. Păstrarea Listelor elecorale
complementare în condiții
corespunzătoare conform

2. Monitorizarea modului în
03.02.2015
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

număr act de identitate și un
număr de 1009 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.
3. Listele electorale
complementare nu sunt
păstrate în condiții
corespunzătoare, nefiind
puse la dispoziție echipei de
control.

disp. art. 22, alin (3) din Legea
67/2004. 1. Actualizarea
datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept
de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora
în cazurile prevăzute de disp.
art. 23 alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit.
(a2) din Lege. Termen de
realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de
către primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau
radierea.
2. Comunicarea către
Autoritatea Electorală
Permanentă și Birourilor
electorale a secțiilor de
votare în termen de 24 de ore
a modificărilor intervenite
după predarea copiilor de pe
Listele electorale
Permanente.
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.

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.

