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Filiala VEST  
  

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Caraş-Severin Primăria comunei  
Obreja 

 
 

DATA  
CONTROLULUI 

          07/05/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

13/06/2013 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul contro) 

                -  

●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; 
●monitorizarea modului în care 
primarii asigură condiţii necesare 
pentru consultare şi verificare de 
către cetăţeni a înscrierii în listele 
electorale,precum şi a modului de 

- nu a existat dispoziţia primarului 
privind persoanele desemnate să 
efectueze operațiuni de modificare 
în listele electorale permanente din 
aplicația electornică Registrul 
Electoral; 
- materiale de logistică electorală 
insuficiente. 

- remedierea celor 
constatate în termen de 3 
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 Obreja, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
drepturilor electorale prin 
hotărâri judecătorești 
definitive; 
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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. Timiş Primăria comunei  
Criciova 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          07/05/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

          18/06/2013 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

 - materiale de logistică electorală 
insuficiente. 

- confecționarea a încă 4 
cabine de vot și a 3 urne 
mobile pentru pentru 
consultările electorale din 
data de 25.05.2014, 
conform prevederilor 
Hotărârii 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. 
- radierea, în continuare, 
din aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
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persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna 
Criciova, precum și a 
celorlalte cauze de radiere – 
pierderea drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești definitive; 

3. Timiş       Primăria comunei    
              Săcălaz 
 
             DATA  

CONTROLULUI 
            08/05/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

19/09/2013 
- transmiterea adresei 
de predare a unui 
exemplar ala listelor 
electorale permanente 
la judecătoria arondată; 
- transmiterea dovezii 
comunicării 
modificărilor operate în 
exemplarul listei 
electorale permanente 
pentru perioada 
01.10.2012-01.03.2013. 

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

4.       Timiş         Primăria comunei    
             Sînandrei 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
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             DATA  
CONTROLULUI 

            08/05/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

02/10/2012 
                 - 

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

5.        Arad     Primăria comunei 
              Vinga 
 
            DATA  

CONTROLULUI 
          13/05/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

11/11/2011 
-transmiterea dovezi de  
primire a listelor 
electorale permanente 
de la la Biroul Judeţean 
de Administrare a 
Bazelor de Date privind 
Evidenţa Persoanelor 
Arad precum și a 
dovezii predării unui 
exemplar la judecătoria 
arondată. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 
 

-nu există urne speciale. - confecționarea a 5 urne 
mobile(speciale), noi, 
pentru alegerile membrilor 
din România în Parlamentul 
European din data de 
25.05.2014, cu respectarea 
prevederilor hotărâte de 
Autorităţii Electorale 
Permanente nr.4/2008 
privind condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secțiilor de votare 
pentru alegerea Camerei 
Deputaților și 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 Vinga, 
precum și a celorlalte cauze 
de radiere – pierderea 
drepturilor electorale prin 
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hotărâri judecătorești 
definitive.  

6. Arad    Primăria comunei 
              Şagu 
 
            DATA  

CONTROLULUI 
          13/05/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

17/05/2012 
- 

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

7.     Hunedoara Primăria comunei 
Boşorod 

 
DATA  

CONTROLULUI 
 15/05/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
12/09/2013 

-emiterea unei 
dispozoții a 
primarului,cu privire la 
împuternicirea unei 
persoane să efectueze 
operațiuni de 
modificare în listele 
electorale permanente; 
-preluarea listei 
electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

-materiale de logistică electorală 
insuficiente. 

- confecționarea a încă 8 
cabine de vot și a 6 urne 
speciale pentru alegerile 
parțiale din Colegiul 
uninominal pentru alegerea 
Camerei Deputaților nr. 3, 
Circumscripția electorală nr. 
22 – județul Hunedoara din 
data de 25.05.2014, 
conform prevederilor 
Hotărârii 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. 
-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
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complementare 
actualizată în anul 2013 
de la Biroul pentru 
Imigrări al județului 
Hunedoara. 

Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna 
Boşorod, precum și a 
celorlalte cauze de radiere – 
pierderea drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești definitive. 

8. Hunedoara   Primăria comunei 
Bretea Română 

 
DATA  

CONTROLULUI 
 15/05/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
12/09/2013 

   - 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

-materiale de logistică electorală 
insuficiente. 

- confecționarea a încă 2 
cabine de vot și a 11 urne 
speciale pentru alegerile 
parțiale din Colegiul 
uninominal pentru alegerea 
Camerei Deputaților nr. 3, 
Circumscripția electorală nr. 
22 – județul Hunedoara din 
data de 25.05.2014, 
conform prevederilor 
Hotărârii 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. 
-radierea, în continuare, din 
aplicaţia electronică 
Registrul Electoral, atât a 
persoanelor decedate în 
localitate, cât și a 
persoanelor decedate în 
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alte localități, cu ultimul 
domiciliu în comuna Bretea 
Română, precum și a 
celorlalte cauze de radiere – 
pierderea drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești definitive. 

9. Hunedoara     Primăria comunei 
            Băniţa 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         14/05/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Participare la activităţile Birourilor 
Electorale Judeţene. 

Reprogramare control. 

10. Hunedoara       Primăria comunei 
Baru 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         14/05/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Participare la activităţile Birourilor 
Electorale Judeţene. 

Reprogramare control. 

11. Hunedoara Primăria oraşului 
Călan 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 15/05/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Participare la activităţile Birourilor 
Electorale Judeţene. 

Reprogramare control. 

12. Hunedoara Primăria comunei 
Densuş 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 15/05/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Participare la activităţile Birourilor 
Electorale Judeţene. 

Reprogramare control. 

13. Hunedoara Primăria comunei  
Toteşti 

 
DATA  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Participare la activităţile Birourilor 
Electorale Judeţene. 

Reprogramare control. 
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    CONTROLULUI  
 20/05/2014 

 
 

14. Hunedoara Primăria comunei 
Topliţa 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 20/05/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Participare la activităţile Birourilor 
Electorale Judeţene. 

Reprogramare control. 

15. Hunedoara Primăria comunei  
Teliucu Inferior 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 20/05/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Participare la activităţile Birourilor 
Electorale Judeţene. 

Reprogramare control. 

16. Arad Primăria comunei  
Livada 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
21/05/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

.Participare la activităţile Birourilor 
Electorale Judeţene. 

Reprogramare control. 

17.      Arad Primăria comunei 
Zimandu Nou 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 21/05/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Participare la activităţile Birourilor 
Electorale Judeţene. 

Reprogramare control. 

 
 
Notă: Pe lângă  activitatea de îndrumare electorală şi control,  programată pe luna mai 2014, au mai fost desfăşurate  activitaţi de control, la 
S.P.C.L.E.P Vinga, din judeţul Arad şi S.P.C.L.E.P.Săcălaz, din judeţul Timiş, fiind redate mai jos: 
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1.     Arad        S.P.C.L.E.P.    
            Vinga 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          13/05/2014 

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 
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. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 

2. Timiş         S.P.C.L.E.P.    
            Săcălaz 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
            08/05/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 

 


