
Filiala Vest 

Nr. 
Crt. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
oraşului 
Oraviţa 

03.02.2015 ● autorizarea 
persoanelor care 
înregistrează și 
actualizează datele de 
identificare ale 
cetățenilor români cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul electoral; 
● existenţa 
exemplarului original 
al listei electorale 
permanente, al listei 
electorale 
complementare și al 
listei electorale 
speciale; 
● dovada predării unui 
exemplar al listelor 
electorale speciale 
(dacă este cazul) la 
judecătoria arondată; 
● modul de întocmire 
a listelor electorale 
permanente, listelor 
electorale 
complementare și a 
listelor electorale 
speciale; 
● actualizarea listelor 
electorale 
complementare, în 
baza comunicărilor 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 24 persoane 
radiate, o persoană nu 
a fost radiată în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 



primite; 
● actualizarea datelor 
de identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul electoral sau 
radierea acestora din 
Registrul electoral la 
termenul prevăzut de 
lege; 
● semnarea listelor 
electorale 
permanente, a listelor 
electorale 
complementare și a 
listelor electorale 
speciale de către 
persoanele abilitate; 
● modul de păstrare a 
registrelor cuprinzând 
listele electorale; 
● respectarea de către 
primar a obligației de a 
pune la dispoziția 
alegătorilor spre 
consultare listele 
electorale 
permanente; 
● modul de 
soluționare a 
întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile 
greșite sau erorile din 
listele electorale 
permanente; 
● respectarea 
protecției datelor cu 
caracter personal 



cuprinse în listele 
electorale; 
● acordare de 
îndrumare electorală 
privind modalitatea de 
predare spre topire a 
listelor electorale 
permanente, conform 
art. 70, alin. 5) din 
Legea nr. 370/2004, 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României, republicată 
în anul 2011; 
● respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
adoptate de 
Autoritatea Electorală 
Permanentă; 
● respectarea 
criteriilor de delimitare 
a secțiilor de votare, 
de arondare a 
alegătorilor la secțiile 
de votare și a altor 
elemente cuprinse în 
modalitatea de 
delimitare, conform 
prevederilor legislației 
electorale; 
● obținerea de 
informații cu privire la 
principalele probleme 
întâmpinate în 
organizarea și 
desfășurarea 
consultărilor electorale 



anterioare; 
● existența 
materialelor de 
logistică electorală 
utilizate în procesele 
electorale anterioare; 
● realizarea din timp a 
dotărilor specifice 
secțiilor de votare; 
● modul de 
confecționare a 
materialelor de 
logistică electorală și 
asigurarea integrităţii 
acestora. 

2.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

SPCLEP 
Oraviţa 

03.02.2015 ● informare privind 
sprijinul acordat 
primarilor în 
actualizarea listelor 
electorale 
permanente; 
● acordare de 
îndrumare pentru 
aplicarea legislaţiei 
electorale; 
● respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
adoptate de 
Autoritatea Electorala 
Permanentă; 
●informare privind 
problemele de natură 
tehnică și 
organizatorică 
întâmpinate în 
pregătirea și 
desfășurarea 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 



consultărilor electorale 
anterioare. 

3.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Răcăşdia 

03.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

  

4.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
oraşului 
Buziaş 

04.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 9 persoane radiate, 
o persoană nu a fost 
radiată în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

5.  Filiala 
Vest 

Timiş SPCLEP 
Buziaş 

04.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

6.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Niţchidorf 

04.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

7.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Tîrnova 

03.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 9 persoane radiate, 
3 persoane nu a fost 
radiate în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 



cu modificările şi 
completările ulterioare. 

8.  Filiala 
Vest 

Arad SPCLEP 
Tîrnova 

03.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

9.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Tauţ 

03.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat nu s-a găsit 
comunicarea primită de 
la instanța de judecată 
cu privire la o persoană 
care și-a pierdut 
drepturile electorale 
prin sentință 
judecătorească;                      
Din 9 persoane radiate, 
o persoană nu a fost 
radiată în termen. 

remedierea celor 
constatate în termen de 
5 zile; 

10.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
oraşului 
Ineu 

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

11.  Filiala 
Vest 

Arad SPCLEP Ineu 05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

12.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Bocsig 

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 

Efectuat Din 4 persoane radiate, 
o persoană nu a fost 
radiată în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 



la Primăria oraşului 
Oraviţa 

îndrumare 
electorală şi 
control. 

24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

13.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Sălaşu de 
Sus 

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E. 

desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E. 

14.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Sântămăria 
- Orlea 

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 3 persoane radiate, 
o persoană nu a fost 
radiată în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

15.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Tomnatic 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Cabine de vot 
insuficiente. 

Confecționarea unei 
cabine de vot, noi, 
conform prevederilor 
Hotărârii nr.4/2008 a 
Autorității Electorale 
Permanente.  Radierile 
din Registrul electoral să 
se efectueze în termen 
de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor 
art.23 alin 2) din Legea 
nr.35/2008 cu 
modificările şi 



completările ulterioare. 
16.  Filiala 

Vest 
Timiş Primăria 

comunei 
Teremia 
Mare 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Cabine de vot 
insuficiente. 

Confecționarea a 2 
cabine de vot, noi, 
conform prevederilor 
Hotărârii nr.4/2008 a 
Autorității Electorale 
Permanente.  Radierile 
din Registrul electoral să 
se efectueze în termen 
de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor 
art.23 alin 2) din Legea 
nr.35/2008 cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 

17.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Balinţ 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

18.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Găvojdia 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Nu s-a putut face 
dovada, de către 
operatorul autorizat, a 
datei luării la cunoștință 
a motivelor de radiere 
cu privire la persoane 
care și-au pierdut 
drepturile electorale 
prin hotărâri 
judecătorești definitive, 
sau persoane puse sub 

Actualizarea dispoziției 
primarului privind 
autorizarea persoanelor 
care să înregistreze și să 
actualizeze datele de 
identificare ale 
cetățenilor români cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul electoral, 
conform prevederilor 
art. 22 alin. (3) din 



interdicție. Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și 
completările ulterioare; 
-Înregistrarea la sediul 
primăriei, la data 
primirii, a comunicărilor 
cu privire la persoane 
care și-au pierdut 
drepturile electorale 
prin hotărâri 
judecătorești definitive, 
sau persoane puse sub 
interdicție și radiate din 
Registrul electoral în 
termen de 24 de ore de 
la data înregistrării.           
-Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

19.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Grădinari 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 5 persoane radiate, 
o persoană nu a fost 
radiată în termen.                                                                                                                                                                       
Există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E. 

desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.                                                                 
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 



cu modificările şi 
completările ulterioare. 

20.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Ciudanoviţa 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E. 

desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.                                                                 
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

21.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Iablaniţa 

11.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 3 persoane radiate, 
2 persoane nu a fost 
radiate în termen.  

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

22.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Domaşnea 

11.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat  nu s-a putut face 
dovada  primirii de la 
Biroul pentru Imigrări 
Caraș-Severin a  listei 
electorale 
complementare editată 
în anul 2014.                      
Există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E.                                 

Remedierea celor 
constate în termen de 7 
zile.                                                                                                                                      
Desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.                                                                 
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 



de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

23.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Burjuc 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 2  persoane radiate, 
2 persoane nu a fost 
radiate în termen.  

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

24.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Zam 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

25.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Dobra 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 10  persoane 
radiate, 3 persoane nu 
a fost radiate în termen.  

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

26.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Lăpugiu de 
Jos 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

27.  Filiala Arad Primăria 10.02.2015 Conform obiectivelor Verificarea Efectuat NU S-AU CONSEMNAT Radierile din Registrul 



Vest comunei 
Frumuşeni 

prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

modului de 
desfăşurare 
activitate în 
Sistemul 
Informatic 
Registrul Electoral. 

NEREGULI electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

28.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Zăbrani 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Verificarea 
modului de 
desfăşurare 
activitate în 
Sistemul 
Informatic 
Registrul Electoral. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

29.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Şagu 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Verificarea 
modului de 
desfăşurare 
activitate în 
Sistemul 
Informatic 
Registrul Electoral. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

30.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Fântânele 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Verificarea 
modului de 
desfăşurare 
activitate în 
Sistemul 
Informatic 
Registrul Electoral. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 



completările ulterioare. 
31.  Filiala 

Vest 
Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Armeniş 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat nu există urne de vot 
mobile  

confecționarea a 4 urne 
mobile, pentru 
consultările electorale 
viitoare, conform 
dimensiunilor și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente 
nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care 
trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secţiilor de votare 
pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului. 

32.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Teregova 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat  nu s-a putut face 
dovada  primirii de la 
Biroul pentru Imigrări 
Caraș-Severin a  listei 
electorale 
complementare editată 
în anul 2014.                                
Din 12  persoane 
radiate, 7 persoane nu 
a fost radiate în termen.  

remedierea celor 
constatate în termen de 
7 zile;                                                                                                                                   
desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.;                                                                                                                                        
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

33.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

SPCLEP 
Teregova 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 



electorală şi 
control. 

34.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Turnu 
Ruieni 

18.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 9  persoane radiate, 
2 persoane nu a fost 
radiate în termen.                                                                                                                                                                     
nu există urne de vot 
mobile  

confecționarea a 5 urne 
mobile, pentru 
consultările electorale 
viitoare, conform 
dimensiunilor și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente 
nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care 
trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secţiilor de votare 
pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului. Radierile din 
Registrul electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

35.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Glimboca 

18.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat nu există urne de vot 
mobile 

confecționarea a încă 
unei cabine de vot 
(având în vedere că cele 
existente sunt 
insuficiente) și a unei 
urne speciale, conform 
dimensiunilor și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente 
nr. 4/2008 privind 



condițiile pe care 
trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secțiilor de votare 
pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului (având 
caracter de 
recomandare pentru 
toate tipurile de 
alegeri). 

36.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
oraşului 
Gătaia 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat nu există persoană 
autorizată să efectueze 
operaţiunii în S.I.R.E. 

desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E. 

37.  Filiala 
Vest 

Timiş SPCLEP 
Gătaia 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

38.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Jebel 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat lista electorală 
complementară, 
actualizată la nivelul 
anului 2014 nu s-a găsit, 
de asemenea nu a fost 
posibilă nici 
prezentarea dovezii 
(procesul verbal) de 
primire a acesteia de la 
Serviciul pentru Imigrări 
Timiș.         Cabine de 
vot insuficiente. 

confecționarea a încă 
unei cabine de vot 
(având în vedere că cele 
existente sunt 
insuficiente), conform 
dimensiunilor și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente 
nr. 4/2008 privind 
condițiile pe care 
trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secțiilor de votare 
pentru alegerea 



Camerei Deputaților și a 
Senatului. Remedierea 
celor constatate în 
termen de 5 zile.  
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

39.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Sânmihaiu 
Român 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 6  persoane radiate, 
1 persoană nu a fost 
radiată în termen.                                                                                                                                                                
Există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E.                                                                                           

desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.                                                                                                                                               
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

40.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Parţa 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 2 persoane radiate, 
o persoană nu a fost 
radiată în termen. Lista 
electorală 
complementară, 
actualizată la nivelul 
anului 2014 nu s-a găsit, 
de asemenea nu a fost 
posibilă nici 
prezentarea dovezii 

Remedierea celor 
constatate în termen de 
5 zile; Desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.  
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 



(procesul verbal) de 
primire a acesteia de la 
Serviciul pentru Imigrări 
Timiș.                                                                                                                                                                              
Există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E. 

cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

41.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Gurasada 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

42.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei Ilia 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 7  persoane radiate, 
2 persoane nu a fost 
radiate în termen.    

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

43.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
General 
Berthelot 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 3 persoane radiate, 
o persoană nu a fost 
radiată în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

44.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Răchitova 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 

Efectuat Din 2  persoane radiate, 
2 persoane nu a fost 
radiate în termen.  

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 



Oraviţa electorală şi 
control. 

cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

45.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
oraşului 
Pecica 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Verificarea 
modului de 
desfăşurare 
activitate în 
Sistemul 
Informatic 
Registrul Electoral. 

Efectuat Din 11 persoane 
radiate, o persoană nu 
a fost radiată în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

46.  Filiala 
Vest 

Arad SPCLEP 
Pecica 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Verificarea 
modului de 
desfăşurare 
activitate în 
Sistemul 
Informatic 
Registrul Electoral. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

47.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Peregu 
Mare 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Verificarea 
modului de 
desfăşurare 
activitate în 
Sistemul 
Informatic 
Registrul Electoral. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

48.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Dorobanţi 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Verificarea 
modului de 
desfăşurare 
activitate în 
Sistemul 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 



Informatic 
Registrul Electoral. 

de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

49.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Şofronea 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Verificarea 
modului de 
desfăşurare 
activitate în 
Sistemul 
Informatic 
Registrul Electoral. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

50.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Marga 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 4  persoane radiate, 
4 persoane nu a fost 
radiate în termen.                                                                                                                                                                
Există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E.                                                             
Materiale de logistică 
electorală insuficiente.      

desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.                                                                                                                                               
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare.                       
Confecționarea a încă 4 
cabine de vot , 2 urne 
fixe şi o urnă specială, 
conform dimensiunilor 
și din materialele 
prevăzute în Hotărârea 
Autorității Electorale 
Permanente nr. 4/2008 
privind condițiile pe 



care trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secțiilor de votare 
pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului (având 
caracter de 
recomandare pentru 
toate tipurile de 
alegeri). 

51.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Băuţar 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat actualizarea dispoziție 
primarului privind 
persoanele  care să 
opereze în S.I.R.E.  

desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.  

52.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Zăvoi 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat nu s-a găsit dispoziția 
primarului privind 
autorizarea persoanelor 
care operează în 
Registrul electoral; 

transmiterea dispoziției 
primarului privind 
autorizarea persoanelor 
care operează în 
Registrul electoral la 
sediulA.E.P.FILIALA VEST 

53.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

SPCLEP 
Zăvoi 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

54.  Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Rusca 
Montană 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E.                                                             
Materiale de logistică 
electorală insuficiente.    

Desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.                                                               
Confecționarea a 2 urne 
speciale pentru 
consultările electorale 
viitoare, conform 
dimensiunilor și din 
materialele prevăzute în 



Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente 
nr. 4/2008 privind 
condițiile pe care 
trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secțiilor de votare 
pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului (având 
caracter de 
recomandare pentru 
toate tipurile de 
alegeri). 

55.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Biled 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 6  persoane radiate, 
1 persoană nu a fost 
radiată în termen.                                                                                                                                                                    
Există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E.                                                                                                                                                  
Cabine de vot 
insuficiente.                                                                                                                                                                 

desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.                                                                                                                                               
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare.                       
Confecționarea a încă 
trei cabine de vot 
(având în vedere că cele 
existente sunt 
insuficiente), conform 
dimensiunilor și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente 
nr. 4/2008 privind 



condițiile pe care 
trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secțiilor de votare 
pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului (având 
caracter de 
recomandare pentru 
toate tipurile de 
alegeri). 

56.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Dudeştii Noi 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 2 persoane radiate, 
o persoană nu a fost 
radiată în termen.                                                                                                                                                               
Există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E. 

desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.                                                                                                                                               
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare.      

57.  Filiala 
Vest 

Timiş SPCLEP 
Dudeştii Noi 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

58.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Dumbrăviţa 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Există o singură 
persoană autorizată să 
efectueze operaţiuni în 
S.I.R.E.                                                                                                                                                    
Materiale de logistică 
electorală insuficiente.   

desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, 
a 2 persoane care să 
opereze în S.I.R.E.                                                                                                                                               
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 



24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare.    
Confecționarea de 
materiale de logistică 
electorală noi, pentru 
secţia nou înfiinţată 
(având în vedere că cele 
existente sunt 
insuficiente), conform 
dimensiunilor și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente 
nr. 4/2008 privind 
condițiile pe care 
trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secțiilor de votare 
pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului (având 
caracter de 
recomandare pentru 
toate tipurile de 
alegeri).  

59.  Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Giarmata 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 13  persoane 
radiate, 2 persoane nu 
a fost radiate în termen.                                                                                    
Lista electorală 
complementară, 
actualizată la nivelul 
anului 2014 nu s-a găsit, 
de asemenea nu a fost 

Remedierea celor 
constatate în termen de 
5 zile.                                                                                                                                        
Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 



posibilă nici 
prezentarea dovezii 
(procesul verbal) de 
primire a acesteia de la 
Serviciul pentru Imigrări 
Timiș.          

de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

60.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Ribiţa 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

61.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Baia de Criş 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

62.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
municipiului 
Brad 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat  în perioada controlului 
s-a constatat că nu a 
fost radiat din Registrul 
electoral Actul de deces 
nr.13, deoarece nu s-a 
primit, de la Serviciul de 
Stare civilă a 
municipiului Brad, 
comunicare cu privire la 
decesul persoanei, 
motiv pentru care s-a 
dispus radierea 
acestuia, dacă se 
impune; 

NU A FOST CAZUL 

63.  Filiala 
Vest 

Hunedoara SPCLEP 
Brad 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 



64.  Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Crişcior 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 5 persoane radiate, 
o persoană nu a fost 
radiată în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

65.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Hălmagiu 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

66.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Hălmăgel 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

67.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Vîrfurile 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 



cu modificările şi 
completările ulterioare. 

68.  Filiala 
Vest 

Arad SPCLEP 
Vîrfurile 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

69.  Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Gurahonţ 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la Primăria oraşului 
Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se 
efectueze în termen de 
24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului 
de radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 
2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

70.  Filiala 
Vest 

Arad SPCLEP 
Gurahonţ 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute în controlul 
din data de 03.02.2015 
la SPCLEP Oraviţa 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

 


