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Filiala VEST  
 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Timiş Primăria comunei  
Ohaba Lungă  

 
 

DATA  
CONTROLULUI 

          04/03/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

03/07/2012 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                 -  

●urmărirea modului de respectare, 
de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale cu atribuţii 
în domeniul electoral a deciziilor şi 
hotărârilor birourilor electorale, a 
hotărârilor și instrucțiunilor 
adoptate de Autoritatea Electorală 
Permanentă; 
●monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice 
locale îndeplinesc atribuţiile ce le 
revin potrivit actelor normative în 
materie electorală; 
●urmărirea modului de întocmire, a 
listelor electorale permanente, 
speciale; 
●verificarea modului de păstrare a 
listelor electorale şi a modului de 
actualizare a acestora; 
●autorizarea persoanei care 
efectuează operaţiuni de modificare 
în listele electorale permanente; 
●verificarea semnării listelor 
electorale permanente, a listelor 
electorale de către persoanele 
abilitate; 
●verificarea predării de către primar 
la judecătorii a câte un exemplar din 
listele electorale; 
●monitorizarea modului în care 
primarii asigură condiţii necesare 

- 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. 
-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna Ohaba 
Lungă, precum și a 
celorlalte cauze de radiere – 
pierderea drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești definitive; 
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pentru consultare şi verificare de 
către cetăţeni a înscrierii în listele 
electorale,precum şi a modului de 
soluționare a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greșite sau 
erorile din listele electorale; 
●monitorizarea modului de 
întocmire şi actualizare, de către 
primar şi şefii celorlalte instituţii 
implicate în actualizarea la termenul 
prevăzut de lege a listelor 
electorale; 
●verificarea modului de păstrare şi 
gestionare a logisticii electorale 
folosite la consultările electorale 
anterioare  şi stadiul procurării 
logisticii electorale necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor; 
●verificarea gradului de respectare 
a termenelor prevăzute în 
calendarul electoral. 

2. Hunedoara Primăria comunei  
Lăpugiu de Jos 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          04/03/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

          03/07/2012 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

              - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

 Au fost realizate toate obiectivele 
de control 
 

-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna 
Lăpugiu de Jos, precum și a 
celorlalte cauze de radiere – 
pierderea drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești definitive; 
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3. Hunedoara       Primăria comunei    
              Veţel 
 
             DATA  

CONTROLULUI 
            05/03/2014 
 
 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

Participare la instruirea primarilor 
şi secretarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale arondate 
Filialei Vest. 

Reprogramare control. 

4.   Hunedoara         Primăria comunei    
             Brănişca 
 
             DATA  

CONTROLULUI 
            05/03/2014 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Participare la instruirea primarilor 
şi secretarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale arondate 
Filialei Vest. 

Reprogramare control. 

5.      Arad     Primăria comunei 
               Bîrsa 
 
            DATA  

CONTROLULUI 
           11/03/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

21/09/2011 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

-transmiterea dovezii 
de ridicare a listelor 
electorale 
complementare; 
-transcrierea 
modificările efectuate, 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 
 

-  nu s-a putut face dovada predării 
Judecătoriei Ineu, unui exemplar al 
listelor electorale permanente; 
 

- remedierea celor 
constatate în termen de 5 
zile; 
-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna Bîrsa, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
drepturilor electorale prin 
hotărâri judecătorești 
definitive; 
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în copiile listelor 
electorale permanente, 
pentru alegerea 
Preşedintelui României 
din anul 2009, în listelor 
electorale permanente; 

6. Arad   Primăria oraşului Sebiş 
 

DATA  
CONTROLULUI 
 11/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
21/02/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
- întocmirea unui anunț  
privind punerea la 
dispoziţia alegătorilor, 
spre consultare, a 
listelor electorale 
permanente; 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 
 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în oraşul Sebiş, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
drepturilor electorale prin 
hotărâri judecătorești 
definitive; 

7.     Arad           S.P.C.L.E.P.    
             Sebiş 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          11/03/2014 

 

-informare privind sprijinul acordat 
primarilor în actualizarea listelor 
electorale permanente; 
-verificarea efectuării de comunicări 
către primari, cu privire la 
persoanele care au împlinit 18 ani, 
care şi-au schimbat domiciliul sau 
care au decedat; 
-obţinerea de informaţii în legătură 
cu întocmirea şi eliberarea cărţilor 
de alegător, în concordanţă cu 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 
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listele electorale permanente; 
-acordare de îndrumare pentru 
aplicarea legislaţiei electorale; 
-evidenţa comunicărilor privind 
persoanele cuprinse în listele 
electorale permanente; 
-evidenţa cărţilor de alegător şi a 
duplicatelor eliberate; 
-respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorala Permanentă; 
-informare privind problemele de 
natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare. 

8. Arad     Primăria comunei     
             Moneasa 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         12/03/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

22/02/2012 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

--transmiterea dovezi 
primirii listelor 
electorale permanente 
de la Biroul Judeţean de 
Administrare a Bazelor 
de Date privind 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

 -radierea, în continuare, 
din aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna 
Moneasa, precum și a 
celorlalte cauze de radiere – 
pierderea drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești definitive; 
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Evidenţa Persoanelor 
Arad şi de predare la 
judecătorie, a unui 
exemplar al listelor 
electorale permanente . 

9. Arad       Primăria comunei     
              Buteni 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         12/03/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

21/02/2012 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 

-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna Buteni, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
drepturilor electorale prin 
hotărâri judecătorești 
definitive; 

10.   Hunedoara       Primăria comunei 
        Sarmisegetuza 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         11/02/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

15/02/2012 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                 - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Participare la instruirea primarilor 
şi secretarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale arondate 
Filialei Vest. 

Reprogramare control. 
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11. Hunedoara Primăria comunei 
Sântămăria Orlea 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 12/02/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
04/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Participare la instruirea primarilor 
şi secretarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale arondate 
Filialei Vest. 

Reprogramare control. 

12. Hunedoara Primăria comunei 
Ilia 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 19/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
26/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
- predarea unui 
exemplar al listelor 
electorale permanente, 
judecătoriei arondate; 
- confecționarea de 
urne de vot speciale, 
noi, pentru consultările 
electorale viitoare. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- listele electorale permanente s-au 
găsit într-un singur exemplar, 
neexistând dovada predării unui 
exemplar al acestora către 
judecătorie; 
 

- remedierea celor 
constatate în termen de 7 
zile; 
-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna Ilia, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
drepturilor electorale prin 
hotărâri judecătorești 
definitive; 
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13. Hunedoara Primăria comunei 
Vorţa 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 19/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
26/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
- predarea unui 
exemplar al listelor 
electorale permanente, 
judecătoriei arondate; 
- comunicarea 
judecătoriei arondate a 
persoanelor omise din 
comunicări; 

- confecționarea de 
urne de vot fixe, noi, 
pentru consultările 
electorale viitoare. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna Vorţa, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
drepturilor electorale prin 
hotărâri judecătorești 
definitive; 

14. Hunedoara Primăria comunei 
             Burjuc 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 20/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
25/04/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 

-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna Burjuc, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
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MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
- predarea unui 
exemplar al listelor 
electorale permanente, 
judecătoriei arondate; 
- semnarea listelor 
electorale permanente, 
de către primarul 
comunei. 

drepturilor electorale prin 
hotărâri judecătorești 
definitive; 

15. Hunedoar Primăria comunei 
Gurasada 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 20/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
25/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
- predarea unui 
exemplar al listelor 
electorale permanente, 
judecătoriei arondate; 

- confecționarea de 
urne de vot fixe, noi, 
pentru consultările 
electorale viitoare. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 

-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna 
Gurasada, precum și a 
celorlalte cauze de radiere – 
pierderea drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești definitive; 
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16. Hunedoara Primăria comunei 
Zam 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 20/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
25/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
                - 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 

-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna Zam, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
drepturilor electorale prin 
hotărâri judecătorești 
definitive; 

17. Arad Primăria comunei 
Iratoşu 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 18/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
19/02/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
-comunicarea 
judecătoriei arondate a 
persoanelor omise din 
comunicări. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 

-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna Zam, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
drepturilor electorale prin 
hotărâri judecătorești 
definitive; 
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18. Arad Primăria comunei 
Şofronea 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 18/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
10/11/2011 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
-afişarea unui anunț  
privind punerea la 
dispoziţia alegătorilor, 
spre consultare, a 
listelor electorale 
permanente; 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- cabine de vot insuficiente. - confecționarea a 2 cabine 
de vot, noi, în completarea 
celor existente, pentru 
alegerea membrilor din 
România în Parlamentul 
European în anul 2014, la 
secţia de votare de la 
Căminul Cultural Şofronea, 
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. 
-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna 
Şofronea, precum și a 
celorlalte cauze de radiere – 
pierderea drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești definitive; 

19. Caraş-Severin Primăria comunei 
Grădinari 

 
DATA  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 

-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
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    CONTROLULUI  
 25/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
25/05/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
- 

localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna 
Grădinari, precum și a 
celorlalte cauze de radiere – 
pierderea drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești definitive; 

20. Caraş-Severin Primăria comunei 
Goruia 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 25/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
27/09/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
-  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 

.-radierea, în continuare, 
din aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna Goruia, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
drepturilor electorale prin 
hotărâri judecătorești 
definitive; 

21. Caraş-Severin Primăria comunei 
             Forotic 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 25/03/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
25/05/2012 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

-nu a putut face dovada de primire 
a procesului-verbal de predare-
primire al listelor electorale 
permanente, de la Biroul Judeţean 
de Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 
Caraş-Severin; 

- remedierea celor 
constatate în termen de 5 
zile; 
-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna 
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MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 

Forotic, precum și a 
celorlalte cauze de radiere – 
pierderea drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești definitive; 

22. Caraş-Severin Primăria comunei 
          Lăpuşnicel 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 26/03/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită epuizării cotei de 
combustibil alocată pe luna martie. 

Reprogramare control. 

23. Caraş-Severin Primăria comunei 
           Luncaviţa 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 26/03/2014 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită epuizării cotei de 
combustibil alocată pe luna martie. 

Reprogramare control. 

       


