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Filiala VEST 
 

 
 

Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Arad Primăria orașului Pecica 
 

DATA 
CONTROLULUI 

17/07/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

10/09/2012 
-  persoanele radiate 
din listele electorale 

permanente existente 
la primărie, care au fost 

omise, să fie 
comunicată 

judecătoriei arondate. 
 

●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 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 

- lista electorală 
complementară nu 

cuprinde toate elementele 
prevăzute de art. 222 alin. 1) 

din Legea nr. 67/2004, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
conținând 97 cetățeni ai 

Uniunii Europene cărora le 
lipsește locul nașterii; 

- din totalul de 37 persoane radiate 
din Registrul electoral în perioada 
07.04-17.07.2014, 6 persoanele 
decedate nu au fost radiate în 

termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință a decesului. 

- radierile din 
Registrul electoral să 

se efectueze în 
termen de 24 de ore 

de la luarea la 
cunoștință de către 
primar, a motivului 
de radiere, având în 

vedere că 
nerespectarea 

acestui  termen 
constituie 

contravenție 
conform art. 50 lit. 

a2 din Legea nr. 
35/2008 și se 
sancționează 

conform art. 51 alin. 
1) din aceeași lege. 

 
-Având în vedere 

neradierea în termen de 24 
de ore a deceselor 

înregistrate la Primăria 
orașului Pecica în perioada 
07.04-03.07.2014, faptă ce 

constituie contravenție 
conform art. 50 lit. a2 din 

Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 

ulterioare, persoanele 
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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 

autorizate de primar, 
doamna Moț Adela Liliana, 

secretar, doamna Kun 
Iuliana Martina, ofițer stare 
civilă și doamna Boț Iuliana 

Maria, consilier, au fost 
sancționate cu avertisment, 
conform proceselor-verbale 

de constatare a 
contravențiilor seria AEP 

nr.0001123, nr.0001124 și 
nr. 0001125 întocmite în 

data de 18.07.2014. 
 
 



 3 

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. Pecica S.P.C.L.E.P. 
Pecica 

 
DATA 

CONTROLULUI 
17/07/2014 

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; 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 
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-informare privind problemele de 
natură tehnică şi organizatorică 

întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale 

anterioare. 
3. Arad Primăria comunei  

Zădăreni 
 

DATA 
CONTROLULUI 

17/07/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

11/11/2011 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- lista electorală 
complementară nu 

cuprinde toate elementele 
prevăzute de art. 222 alin. 1) 

din Legea nr. 67/2004, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
conținând 2 cetățeani al 

Uniunii Europene cărora le 
lipsește locul nașterii; 

- persoanele autorizate au radiat 
din Registrul electoral persoanele 
decedate după tipărirea listelor 
electorale permanente pentru 

alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European din anul 

2014 – în total 7 persoane 
decedate, dintre care 6 nu au fost 
radiate în termen de 24 de ore de 
la luarea la cunoștință a decesului 

- radierile din 
Registrul electoral să se 

efectueze în termen de 24 
de ore de la luarea la 

cunoștință de către primar a 
motivului de radiere, 

întrucât nerespectarea 
termenului de radiere 

constituie contravenție 
conform art. 50 lit. a2 din 

Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 

ulterioare și se sancționează 
conform art. 51 alin. 1) din 

aceeași lege. 
 

- 
-Având în vedere 

neradierea în termen de 24 
de ore a deceselor 

înregistrate la Primăria 
comunei Zădăreni , faptă ce 

constituie contravenție 
conform art. 50 lit. a2 din 

Legea nr. 35/2008, 
persoanele autorizate de 

primar pentru operarea în 
Registrul electoral, doamnul 

Corbei Emanuel -Petru, 
secretar și domnul Mariș 
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Silviu- Daniel, șef serviciu au 
fost sancționate cu 

avertisment, conform 
proceselor-verbale de 

constatare a contravențiilor 
seria AEP nr.0001121 din 
17.07.2014 și seria AEP nr                
din 0001122 din data de 

17.07.2014. 
 

4. Arad Primăria comunei 
Șiria 

 
DATA 

CONTROLULUI 
02/07/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
16/05/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

 

- lista electorală 
complementară nu 

cuprinde toate elementele 
prevăzute de art. 222 alin. 1) 

din Legea nr. 67/2004, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

conținând 5 cetățeni ai 
Uniunii Europene cărora le 

lipsește locul nașterii; 
-din totalul de 18 persoane radiate 
din Registrul electoral în perioada 
08.04-02.07.2014, 10 persoanele 
decedate în comună nu au fost 

radiate în termen de 24 de ore de 
la luarea la cunoștință a decesului. 

- radierile din 
Registrul electoral să 

se efectueze în 
termen de 24 de ore 

de la luarea la 
cunoștință a 

motivului de radiere, 
conform art. 23 alin. 

2) din Legea nr. 
35/2008, cu 

modificările și 
completările 

ulterioare, întrucât 
nerespectarea 
termenului de 

radiere constituie 
contravenție 

conform art. 50 lit. 
a2 din aceeași lege. 

 
- Având în vedere 

neradierea în 
termen de 24 de 
ore a deceselor 
înregistrate la 
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Primăria 
comunei Șiria în 
perioada 08.04-

02.07.2014, 
faptă ce 

constituie 
contravenție 

conform art. 50 
lit. a2 din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, 
persoanele 

autorizate de 
primar, doamna 
Sârb Gabriela, 

secretarul 
comunei și 

doamna Gajdo 
Tunde, consilier 
juridic, au fost 
sancționate cu 
avertisment, 

conform 
proceselor-
verbale de 

constatare a 
contravențiilor 
seria AEP nr. 
0001107 din 
07.07.2014 și 
seria AEP nr. 
0001106 din 
07.07.2014. 
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5. Arad Primăria comunei 
Covăsânț 

 
 

DATA 
CONTROLULUI 

02/07/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

17/10/2012 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul contro) 

- comunicarea unei 
persoane operate 
decedate în luna 

octombrie 2012, la 
judecătoria arondată 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

 

- persoanele decedate în 
comună, respectiv Ardelean 
Dumitru – Act de deces nr. 

6/01.06.2014 (radiat în data 
de 04.06.2014), Iovița 

Marta – Act de deces nr. 
7/08.06.2014 (radiată în 

data de 10.06.2014) și Oana 
Viorel-Florin – Act de deces 
nr. 8/19.06.20144 (radiat în 
data de 24.06.2014) nu au 

fost radiate în termenul 
prevăzut de art. 23 alin. 2) 

din Legea nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, 

cu modificările și 
completările ulterioare, 

faptă ce constituie 
contravenție conform art. 
50 lit. a2 din aceeași lege; 

- din eroare a fost radiat din 
Registrul electoral 

alegătorul Cîrpaci Milos, 
având C.N.P: 

1680210024668, născut în 
comuna Ghioroc, județul 

Arad, care, conform 
Sentinței penale nr. 
433/26.11.2013 a 

Tribunalului Arad și-a 
pierdut, ca pedeapsă 

complementară, numai 

- întocmirea unei 
adrese către Autoritatea 

Electorală Permanentă, în 
vederea repunerii în 

drepturi a alegătorului 
Cîrpaci Milos, radiat în mod 

eronat din Registrul 
electoral. 

 
- Având în vedere 

neradierea în termen de 24 
de ore a deceselor 

înregistrate la Primăria 
comunei Covăsînț în 

perioada 09.04-02.07.2014, 
faptă ce constituie 

contravenție conform art. 
50 lit. a2 din Legea nr. 

35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, 
persoana autorizată de 

primar pentru operarea în 
Registrul electoral, doamna 
Tudur Rodica-Corina, a fost 
sancționată cu avertisment, 
conform procesului-verbal 

de constatare a 
contravențiilor seria AEP nr. 

0001103 din 02.07.2014. 
 

- Prin adresa nr. 
270/07.07.2014, 

înregistrată la 
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dreptul de a fi ales; 
- lista electorală 

complementară nu 
cuprinde toate elementele 

prevăzute de art. 222 alin. 1) 
din Legea nr. 67/2004, 

republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

conținând 3 cetățeni ai 
Uniunii Europene cărora le 

lipsește locul nașterii; 
 

Autoritatea 
Electorală 

Permanentă – Filiala 
Vest sub nr. 

565/07.07.2014, 
Primarul comunei 
Covăsînț a solicitat 

Autorității Electorale 
Permanente 
repunerea în 

drepturi a 
alegătorului Cîrpaci 
Milos, radiat în mod 
eronat din Registrul 

electoral, adresa 
fiind transmisă spre 

soluționare către 
Direcția informatică 
și registru electoral, 
prin e-mail, în data 

de 07.07.2014. 
 
 

6. Arad Primăria orașului 
Pâncota 

 
DATA 

CONTROLULUI 
03/07/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
15/05/2012 

- MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

 

- lista electorală 
complementară nu 

cuprinde toate elementele 
prevăzute de art. 222 alin. 1) 

din Legea nr. 67/2004, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

conținând 4 cetățeni ai 
Uniunii Europene cărora le 

lipsește locul nașterii; 
- din totalul de 22 persoane radiate 
din Registrul electoral în perioada 

- confecționarea a 
încă 6 cabine de vot, 
în completarea celor 
existente, având în 

vedere că cele 
existente sunt 
insuficiente, 

conform 
prevederilor 

Hotărârii Autorității 
Electorale 

Permanente nr. 
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- Cabine de 
vot 

insuficiente, 
recomandan

du–se 
suplimentar

ea 
numarului 
acestora 

 

08.04-03.07.2014, 13 persoanele 
decedate nu au fost radiate în 

termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință a decesului. 

- cabine de vot insuficiente 

4/2008 privind 
condițiile pe care 

trebuie să le 
îndeplinească 

localurile secțiilor de 
votare pentru 

alegerea Camerei 
Deputaților și a 

Senatului; 
- radierile din 

Registrul electoral să 
se efectueze în 

termen de 24 de ore 
de la luarea la 
cunoștință a 

motivului de radiere, 
având în vedere că 

nerespectarea 
termenului de 

radiere constituie 
contravenție 

conform art. 50 lit. 
a2 din Legea nr. 

35/2008, cu 
modificările și 
completările 

ulterioare și se 
sancționează 

conform art. 51 alin. 
1) din aceeași lege. 

 
Având în vedere 

neradierea în termen de 24 
de ore a deceselor 

înregistrate la Primăria 
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orașului Pîncota în perioada 
08.04-03.07.2014, faptă ce 

constituie contravenție 
conform art. 50 lit. a2 din 

Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 

ulterioare, persoanele 
autorizate de primar, 

doamna Weisz Edit Maria, 
referent și doamna Novak 
Melinda, inspector, au fost 
sancționate cu avertisment, 
conform proceselor-verbale 

de constatare a 
contravențiilor seria AEP nr. 
0001104 din 03.07.2014 și 
seria AEP nr. 0001105 din 

03.07.2014. 
 

7. Arad S.P.C.L.E.P. 
Pâncota 

 
DATA 

CONTROLULUI 
03/07/2014 

 

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 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 
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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 

Seleuș 
 

DATA 
CONTROLULUI 

03/07/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

17/10/2012 
- comunicarea 

persoanei radiate din 
listele electorale 

permanente existente 
la primărie, care a fost 

omisă să fie comunicată 
judecătoriei arondate. 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

 
 

- lista electorală 
complementară nu 

cuprinde toate elementele 
prevăzute de art. 222 alin. 1) 

din Legea nr. 67/2004, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

cetățeanului Uniunii 
Europene lipsindu-i locul 

nașterii; 
 

Nu a fost cazul. 

6. Arad Primăria comunei 
Ghioroc 

 
DATA 

CONTROLULUI 
08/07/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

 
 

- lista electorală 
complementară nu 

cuprinde toate elementele 
prevăzute de art. 222 alin. 1) 

din Legea nr. 67/2004, 
republicată, cu modificările 

-  predarea unui exemplar al 
listei electorale speciale la 

judecătoria arondată și 
transmiterea dovezii de 

predare către Autoritatea 
Electorală Permanentă – 
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DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
17/10/2012 

- comunicarea 
persoanei radiate din 

listele electorale 
permanente existente 
la primărie, care a fost 

omisă să fie comunicată 
judecătoriei arondate. 

- sa ni se comunice 
dovada primirii listelor 
electorale permanente 
pe fax la sediul filialei 

şi completările ulterioare, 
conținând 5 cetățeni ai 

Uniunii Europene cărora le 
lipsește locul nașterii; 

- dintre cele 9 persoane 
radiate din Registrul 
electoral 6 persoane 

decedate în comună nu au 
fost radiate în termen de 24 

de ore de la luarea la 
cunoștință a decesului, 

conform prevederilor art. 
23 alin. 2) din Legea nr. 

35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 

Senatului, cu modificările și 
completările ulterioare 

- Primăria comunei Ghioroc 
a întocmit lista electorală 
specială pentru alegerea 

membrilor din România în 
Parlamentul European din 

data de 25.05.2014, în două 
exemplare, conținând un 

alegător comunitar – 
Cerantola Roberto, 

cetățean italian, nefiind 
predat un exemplar al 
acesteia la judecătoria 

arondată; 
 

Filiala Vest, în termen de 5 
zile de la data controlului; 

- radierile din 
Registrul electoral să 

se efectueze în 
termen de 24 de ore 

de la luarea la 
cunoștință a 

motivului de radiere, 
întrucât 

nerespectarea 
termenului de 

radiere constituie 
contravenție 

conform art. 50 lit. 
a2 din Legea nr. 

35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

 
-Având în vedere 

neradierea în termen de 24 
de ore a deceselor 

înregistrate la Primăria 
comunei Ghioroc în 

perioada 07.04-08.07.2014, 
faptă ce constituie 

contravenție conform art. 
50 lit. a2 din Legea nr. 
35/2008, persoanele 
autorizate de primar, 

Kovacs Simona-Marta, 
secretarul comunei și 
domnul Buglea Paul, 
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consilier personal al 
primarului, au fost 

sancționate cu avertisment, 
conform proceselor-verbale 

de constatare a 
contravențiilor seria AEP nr. 
0001109 din 08.07.2014 și 
seria AEP nr. 0001108 din 

08.07.2014. 
 

-Primarul comunei Ghioroc 
a predat, cu adresa nr. 

3717/08.07.2014, 
înregistrată la Judecătoria 

Lipova în data de 
09.07.2014, un exemplar al 
listei electorale speciale și a 

transmis dovada predării 
către Autoritatea Electorală 
Permanentă – Filiala Vest, 

în data de 10.07.2014. 
 

 
9. Arad Primăria comunei Păuliș 

 
DATA 

CONTROLULUI 
08/07/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
16/05/2012 

- 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

 

- lista electorală complementară nu 
cuprinde toate elementele 

prevăzute de art. 222 alin. 1) din 
Legea nr. 67/2004, republicată, cu 

modificările şi completările 
ulterioare, conținând 2 cetățeni ai 
Uniunii Europene cărora le lipsește 

locul nașterii 
-  din eroare a fost radiat 

din Registrul electoral 
alegătorul Farcaș Flavius, 

având C.N.P: 

-Ca urmare a controlului 
desfășurat în data de 

08.07.2014, secretarul 
comunei Păulis a solicitat 

Autorității Electorale 
Permanente, în data de 

09.07.2014, repunerea în 
drepturi a alegătorului 

Farcaș Flavius, radiat greșit 
din Registrul electoral, 

solicitarea fiind înregistrată 
la Autoritatea Electorală 
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1930710020149, născut în 
municipiul Arad, județul 

Arad, care, conform 
Sentinței penale nr. 
3420/23.10.2013 a 

Judecătoriei Craiova și-a 
pierdut, ca pedeapsă 

complementară, numai 
dreptul de a fi ales; 

 

Permanentă – Filiala Vest 
sub nr. 592/11.07.2014 și 

transmisă Direcției 
informatică și registru 

electoral în data de 
11.07.2014. 

 

10. Arad Primăria comunei 
Semlac 

 
DATA 

CONTROLULUI 
09/07/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
23/02/2012 

 
-confectionarea unui 
număr suficient de 

cabine de vot pentru 
consultarile electorale 

viitoare 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- lista electorală 
complementară nu 

cuprinde toate elementele 
prevăzute de art. 222 alin. 1) 

din Legea nr. 67/2004, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 7 

cetățeni ai Uniunii 
Europene le lipsește locul 

nașterii; 
– radierile nu au fost 

efectuate în termen de 24 
de ore de la luarea la 

cunoștință a deceselor, în 
total 6 persoane decedate 

în perioada 09.04-
09.07.2014 în comuna 

Semlac, respectiv Petruț 
Ioan – Act de deces nr. 

15/22.04.2014, Ardelean 
Lucreția – Act de deces nr. 
16/03.05.2014 (radiați în 

data de 06.05.2014), Pescar 
Emilia – Act de deces nr. 

17/10.06.2014, Gal Vioara – 

- radierile din 
Registrul electoral să se 

efectueze în termen de 24 
de ore de la luarea la 

cunoștință de către primar a 
motivului de radiere, 

întrucât nerespectarea 
termenului de radiere 

constituie contravenție 
conform art. 50 lit. a2 din 

Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 

ulterioare și se sancționează 
conform art. 51 alin. 1) din 

aceeași lege. 
 

-Având în vedere 
neradierea în termen de 24 

de ore a deceselor 
înregistrate la Primăria 

comunei Semlac în perioada 
09.04-09.07.2014, faptă ce 

constituie contravenție 
conform art. 50 lit. a2 din 

Legea nr. 35/2008, cu 
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Act de deces nr. 
18/11.06.2014,  Pantea 
Elita - Act de deces nr. 
19/26.06.2014 și Toth 

Maria - Act de deces nr. 
20/30.06.2014 (radiați în 

data de 07.07.2014). 

modificările și completările 
ulterioare, persoanele 

autorizate de primar pentru 
efectuarea operațiunilor în 
Registrul electoral, domnul 

Miclea Călin, secretarul 
comunei și domnul Condur 
Adrian-Alin, inspector, au 

fost sancționați cu 
avertisment, conform 
proceselor-verbale de 

constatare a contravențiilor 
seria AEP nr. 0001112 din 
14.07.2014 și seria AEP nr. 
0001113 din 14.07.2014. 

 
11. Arad Primăria comunei 

Șeitin 
 

DATA 
CONTROLULUI 

09/07/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

23/05/2012 
- 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- lista electorală 
complementară nu 

cuprinde toate elementele 
prevăzute de art. 222 alin. 1) 

din Legea nr. 67/2004, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, la 

3 cetățeni ai Uniunii 
Europene lipsind locul 

nașterii; 
 

Nu a fost cazul. 

12 Arad Primăria orașului 
Nădlac 

 
DATA 

CONTROLULUI 
10/07/2014 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- lista electorală 
complementară nu 

cuprinde toate elementele 
prevăzute de art. 222 alin. 1) 

din Legea nr. 67/2004, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

- radierile din 
Registrul electoral să se 

efectueze în termen de 24 
de ore de la luarea la 

cunoștință de către primar a 
motivului de radiere, 

întrucât nerespectarea 
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DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

22/09/2012 
- comunicarea celor 9 
persoane radiate din 

listele electorale 
permanente existente 

la primărie, care au fost 
omise, să fie 
comunicată 

judecătoriei arondate. 
 

conținând 2 cetățeani al 
Uniunii Europene cărora le 
lipsește locul nașterii și un 

cetățean al Uniunii 
Europene căruia îi lipsește 

data și locul nașterii; 
- 7 persoane decedate în orașul 

Nădlac și o persoană decedată în 
municipiul Arad nu au fost radiate 

în termen de 24 de ore de la luarea 
la cunoștință a decesului, 

termenului de radiere 
constituie contravenție 

conform art. 50 lit. a2 din 
Legea nr. 35/2008, cu 

modificările și completările 
ulterioare și se sancționează 
conform art. 51 alin. 1) din 

aceeași lege. 
 

-Având în vedere 
neradierea în termen de 24 

de ore a deceselor 
înregistrate la Primăria 

orașului Nădlac în perioada 
09.04-10.07.2014, faptă ce 

constituie contravenție 
conform art. 50 lit. a2 din 

Legea nr. 35/2008, 
persoanele autorizate de 

primar pentru operarea în 
Registrul electoral, doamna 
Leginszki Susana Mihaela, 
inspector și domnul Pește 

Cosmin Gheorghe, referent 
au fost sancționați cu 
avertisment, conform 
proceselor-verbale de 

constatare a contravențiilor 
seria AEP nr. 0001110 din 
10.07.2014 și seria AEP nr. 
0001111 din 14.07.2014. 
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13 Arad S.P.C.L.E.P. 
Nădlac 

 
DATA 

CONTROLULUI 
10/07/2014 

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. 

14 Arad Primăria comunei 
Peregu Mare 

 
DATA 

CONTROLULUI 
10/07/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- lista electorală complementară nu 
cuprinde toate elementele 

prevăzute de art. 222 alin. 1) din 
Legea nr. 67/2004, republicată, cu 

modificările şi completările 
ulterioare, conținând un cetățean 

al Uniunii Europene căruia îi 
lipsește locul nașterii 

- întocmirea unei 
adrese către Autoritatea 
Electorală Permanentă în 

vederea repunerii în 
drepturi a persoanei radiate 

din eroare din Registrul 
Electoral. 
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CONTROL EFECTUAT 
22/03/2012 

- 
Să fie făcut anunț 

privind posibilitatea 
consultării listelor 

electorale permanente 
de către cetățenii 

comunei 
 

 
- din eroare a mai fost 

radiat alegătorul Drăgan 
Bogdănel Ion, cu C.N.P: 

1771110384185, care prin 
Sentința penală nr. 

101/20.03.2013, 
pronunțată de Tribunalul 
Arad și-a pierdut numai 

dreptul de a fi ales; 
 

-Prin adresa nr. 
2360/11.07.2014, 

înregistrată la Autoritatea 
Electorală Permanentă – 

Filiala Vest sub nr. 
593/11.07.2014, Primarul 
comunei Peregu Mare a 

solicitat Autorității 
Electorale Permanente 
repunerea în Registrul 
electoral a alegătorului 

Drăgan Bogdănel Ion, radiat 
în mod eronat, adresa fiind 
transmisă spre soluționare 
către Direcția informatică și 

registru electoral, prin e-
mail, în data de 11.07.2014. 

 
15 Caras- 

Severin 
Primăria comunei 

Doclin 
 

Nu au fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, fiind efectuate controale 
in localitațile cu probleme in 

operarea Registrului Electoral, 
acestea fiind cuprinse in nota de la 

finalul extrasului 

Control programat 15 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

16 Caras- 
Severin 

Primăria comunei 
Dognecea 

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, fiind efectuate controale 
in localitațile cu probleme in 

operarea Registrului Electoral, 
acestea fiind cuprinse in nota de la 

finalul extrasului 

Control programat 15 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 
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17 Caras- 
Severin 

Primăria comunei Ocna 
de Fier 

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, fiind efectuate controale 
in localitațile cu probleme in 

operarea Registrului Electoral, 
acestea fiind cuprinse in nota de la 

finalul extrasului 

Control programat 15 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

18 Caras- 
Severin 

Primăria orașului Bocsa Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, fiind efectuate controale 
in localitațile cu probleme in 

operarea Registrului Electoral, 
acestea fiind cuprinse in nota de la 

finalul extrasului 

Control programat 16 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

19 Caras- 
Severin 

SPCLEP BOCSA Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, fiind efectuate controale 
in localitațile cu probleme in 

operarea Registrului Electoral, 
acestea fiind cuprinse in nota de la 

finalul extrasului 

Control programat 16 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

20 Caras- 
Severin 

Primăria comunei 
Berzovia  

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, fiind efectuate controale 
in localitațile cu probleme in 

operarea Registrului Electoral, 
acestea fiind cuprinse in nota de la 

finalul extrasului 

Control programat 16 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

21 Arad Primăria comunei 
Macea 

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, fiind efectuate controale 
in localitațile cu probleme in 

operarea Registrului Electoral, 
acestea fiind cuprinse in nota de la 

finalul extrasului 

Control programat 17 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 
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22 Arad Primăria comunei 
Dorobanti 

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, fiind efectuate controale 
in localitațile cu probleme in 

operarea Registrului Electoral, 
acestea fiind cuprinse in nota de la 

finalul extrasului 

Control programat 17 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

23 Timiș Primăria comunei Balint Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala fiind în concediu de odihna 

Control programat 22 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

24 Timiș Primăria comunei Secaș Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala fiind în concediu de odihna 

Control programat 22 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

25 Timiș Primăria municipiului 
Lugoj 

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala fiind în concediu de odihna 

Control programat 23 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

26 Timis SPCLEP Lugoj Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala fiind în concediu de odihna 

Control programat 23 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

27 Timiș Primăria ORASULUI 
Făget  

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala fiind în concediu de odihna 

Control programat 23 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

28 Timis SPCLEP Făget Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala fiind în concediu de odihna 

Control programat 23 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 



 21 

28 Timiș Primăria comunei 
Cheveresu Mare 

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala fiind în concediu de odihna 

Control programat 24 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

30 Timiș Primăria comunei 
Moșnița Noua 

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala fiind în concediu de odihna 

Control programat 24 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

31 Timis SPCLEP Mosnita Nouă Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala fiind în concediu de odihna 

Control programat 24 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

32 Caras-
Severin  

Primăria comunei 
Teregova 

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala  in perioada 28-31 iulie 2014, 

fiind la instruire la sediul central 
privind Registrul Electoral 

Control programat 29 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

33 Caras-
Severin  

SPCLEP Teregova Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala  in perioada 28-31 iulie 2014, 

fiind la instruire la sediul central 
privind Registrul Electoral 

Control programat 29 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

34 Caras-
Severin  

Primăria comunei 
TURNU Ruieni  

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala  in perioada 28-31 iulie 2014, 

fiind la instruire la sediul central 
privind Registrul Electoral 

Control programat 29 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

35 Caras-
Severin  

Primăria comunei 
Slatina Timiș 

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala  in perioada 28-31 iulie 2014, 

Control programat 29 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 
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fiind la  instruire la sediul central 
privind Registrul Electoral 

36 Caras-
Severin  

Primăria comunei 
Brebu 

Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala  in perioada 28-31 iulie 2014, 

fiind instruire la sediul central 
privind Registrul Electoral 

Control programat 30 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

37 Caras-
Severin  

Primăria comunei Ezeris Nu a fost efectuat control conform 
programului calendaristic pe luna 

iulie 2014, majoritatea colegilor din 
filiala  in perioada 28-31 iulie 2014, 

fiind la instruire la sediul central 
privind Registrul Electoral 

Control programat 30 iulie 2014 Reprogramarea 
controlului in perioada 

urmatoare 

 
 
 
 
 
 

Notă: Pe lângă  activitatea de îndrumare electorală şi control,  programată pe luna iulie 2014, au mai fost desfăşurate  activitaţi de control, 
la Primariile localitătilor Deta, Denta, Livezile și Foeni din judeţul Timiş, fiind redate mai jos: 

 
 

1. Timiș Primăria orașului Deta 
 

DATA 
CONTROLULUI 

15/07/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

04/10/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- lista electorală 
complementară nu cuprinde 
toate elementele prevăzute 
de art. 222 alin. 1) din Legea 
nr. 67/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 

ulterioare, conținând 5 
cetățeni ai Uniunii Europene 

cărora le lipsește locul 

- radierile din 
Registrul electoral 
să se efectueze în 
termen de 24 de 

ore de la luarea la 
cunoștință a 
motivului de 

radiere, întrucât 
nerespectarea 
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- 
 

nașterii; 
- 7 persoane nu au fost 

radiate în termen de 24 de 
ore de la luarea la cunoștință 

a decesului, respectiv 6 
persoane decedate în orașul 
Deta – Szelei Ilona – Act de 
deces nr. 18/19.05.2014, 

Toth Ștefan – Act de deces 
nr. 19/24.05.2014, Marton 

Maria – Act de deces nr. 
21/30.05.2014, Popa 

Gheorghe – Act de deces nr. 
22/13.06.2014, Badeana 

Ocrazina – Act de deces nr. 
23/16.06.2014 și Földiak 
Ioana – Act de deces nr. 

24/23.06.2014, care au fost 
radiați în data de 09.07.2014 

și o persoană decedată în 
municipiul Timișoara, 

Ramneanțu Marta – Act de 
deces nr. 1409/18.04.2014, 

comunicată de Direcția 
pentru Evidența Persoanelor 

Timișoara, înregistrată la 
Primăria orașului Deta în 
data de 28.04.2014, fiind 

radiată în data de 
08.05.2014; 

 

termenului de 
radiere constituie 

contravenție 
conform art. 50 lit. 

a2 din Legea nr. 
35/2008, cu 

modificările și 
completările 

ulterioare și se 
sancționează 

conform art. 51 
alin. 1) din aceeași 

lege. 
 

-Având în vedere 
neradierea în termen de 

24 de ore a deceselor 
înregistrate la Primăria 

orașului Deta în perioada 
19.05-15.07.2014, faptă ce 

constituie contravenție 
conform art. 50 lit. a2 din 

Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 

ulterioare, persoanele 
autorizate de primar, 

doamna Sculean Coralia, 
secretarul orașului și 

doamna Rotariu Carmen, 
coordonatorul Serviciului 
Public Comunitar Local de 

Evidența Persoanelor Deta, 
au fost sancționate cu 
avertisment, conform 
proceselor-verbale de 
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constatare a 
contravențiilor seria AEP 

nr. 0001115 din 
15.07.2014 și seria AEP nr. 
0001116 din 15.07.2014. 

 
2. Timiș S.P.C.L.E.P. 

Deta 
 

DATA 
CONTROLULUI 

15/07/2014 

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. 

3. Timiș Primăria comunei Denta 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- lista electorală 
complementară nu cuprinde 

- radierile din 
Registrul electoral 
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DATA 
CONTROLULUI 

15/07/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

22/03/2012 
- 

- comunicarea 
persoanei radiate din 

listele electorale 
permanente existente la 

primărie, care a fost 
omisă să fie comunicată 
judecătoriei arondate. 

 

toate elementele prevăzute 
de art. 222 alin. 1) din Legea 
nr. 67/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 

ulterioare, conținând un 
cetățean al Uniunii Europene 

căruia îi lipsește locul 
nașterii; 

- dintre cele 14 persoane decedate 
10 persoane decedate în comună nu 

au fost radiate în termen de 24 de 
ore de la luarea la cunoștință a 

decesului, conform art. 23 alin. 2) 
din Legea nr. 35/2008, cu 

modificările și completările 
ulterioare 

să se efectueze în 
termen de 24 de 

ore de la luarea la 
cunoștință a 
motivului de 

radiere, întrucât 
nerespectarea 
termenului de 

radiere constituie 
contravenție 

conform art. 50 lit. 
a2 din Legea nr. 

35/2008, cu 
modificările și 
completările 

ulterioare și se 
sancționează 

conform art. 51 
alin. 1) din aceeași 

lege. 
 

-Având în vedere 
neradierea în termen de 

24 de ore a deceselor 
înregistrate la Primăria 

comunei Denta în perioada 
07.04-15.07.2014, faptă ce 

constituie contravenție 
conform art. 50 lit. a2 din 

Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 

ulterioare, persoana 
autorizată de primar, 

domnul Raciov Sebastian, 
secretar delegat, a fost 
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sancționat cu avertisment, 
conform procesului-verbal 

de constatare a 
contravențiilor seria AEP 

nr. 0001114 din 
15.07.2014. 

 
 

4. Timiș Primăria comunei Foeni 
 

DATA 
CONTROLULUI 

16/07/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

05/11/2013 
- 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Uzură ridicată a cabinelor de vot; - confecționarea de 
cabine de vot noi, 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. 

 
 

5. Timiș Primăria comunei 
Livezile 

 
DATA 

CONTROLULUI 
16/07/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
06/09/2012 

- comunicarea celor 3 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost indeplinite toate obiectivele 
controlului 

- radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 

luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 

întrucât nerespectarea 
termenului de radiere 

constituie contravenție 
conform art. 50 lit. a2 din 

Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 
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persoane radiate din 
listele electorale 

permanente existente la 
primărie, care au fost 

omise, să fie 
comunicată judecătoriei 

arondate. 
 
 

ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege 

 
 


