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Filiala Vest  
  

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Caraş-Severin Primăria comunei  
Ciuchici 

 
 

DATA  
CONTROLULUI 

          05/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

18/10/2012 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul contro) 

                -  

●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 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă a motivului de radiere, 
a deceselor înregistrate la Primăria 
comunei Ciuchici  în perioada 
07.04-05.08.2014; 
- pentru informarea alegătorilor cu 
privire la posibilitatea de 
consultare a listelor electorale, nu 
există anunț public la sediul 
primăriei. 

AMENDĂ - 1000 LEI 
SECRETAR. 
- 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 și se sancționează 
conform art. 51 alin. 1) din 
aceeași lege. 
- pentru informarea 
alegătorilor cu privire la 
posibilitatea de consultare a 
listelor electorale să fie 
făcut  anunț public, afişat la 
sediul primăriei; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 
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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 
electorală utilizate în procesele 
electorale anterioare; 
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●realizarea din timp a dotărilor 
specifice secțiilor de votare; 
●modul de confecționare a 
materialelor de logistică electorală și 
asigurarea integrităţii acestora. 

2. Caraş-Severin Primăria comunei  
Berlişte 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          05/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

          07/02/2013 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă a motivului de radiere, 
a deceselor înregistrate la Primăria 
comunei Berlişte în perioada 
07.04-05.08.2014; 
 

AVERTISMENT SCRIS – 
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
INSPECTOR SUPERIOR. 
- 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 și se sancționează 
conform art. 51 alin. 1) din 
aceeași lege. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

3. Caraş-Severin       Primăria comunei    
        Sasca Montană 
 
             DATA  

CONTROLULUI 
            05/08/2014 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă a motivului de radiere, 
a deceselor înregistrate la Primăria 
comunei Sasca Montană în 
perioada 07.04-05.08.2014; 

AMENDĂ - 1000 LEI 
SECRETAR. 
- radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
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DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
18/04/2013 

                  -  
 

 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. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

4.   Caraş-
Severin 

     Primăria comunei    
       Zorlenţu Mare 
 
             DATA  

CONTROLULUI 
            06/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

20/07/2013 
                 - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- nu există urne mobile. - confecționarea a 2 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;  
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 
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5.  Caraş-   
Severin 

    Primăria comunei 
           Bucoşniţa 
 
            DATA  

CONTROLULUI 
          06/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

13/09/2012 
- pentru informarea 

alegătorilor cu privire la 
posibilitatea de 

consultare a listelor 
electorale să se facă  

anunț public, afişat la 
sediul primăriei. 

 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 
 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă a motivului de radiere, 
a deceselor înregistrate la Primăria 
comunei Bucoşniţa în perioada 
07.04-06.08.2014; 
- nu există urne mobile. 

AMENDĂ - 1000 LEI 
INSPECTOR din cadrul 
Serviciului Public Comunitar 
de Evidență a Persoanelor 
Bucoșnița. 
AVERTISMENT SCRIS - 
CONSILIERUL PRIMARULUI. 
- 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 și se sancționează 
conform art. 51 alin. 1) din 
aceeași lege. 
- 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;  
- s-a acordat îndrumare 
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electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

6. Caraş - 
Severin 

          S.P.C.L.E.P.    
           Bucoşniţa 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          06/08/2014 

   
 

-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 a fost cazul. 

7.     Timiş Primăria comunei 
Moraviţa 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă a motivului de radiere, 

AVERTISMENT SCRIS – 
SECRETAR. 
- radierile din Registrul 
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DATA  
CONTROLULUI 
 07/08/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
21/01/2012 

-comunicarea 
judecătoriei arondate, 
a persoanelor radiate, 
care au fost omise a fi 
comunicate. 
 

a deceselor înregistrate la Primăria 
comunei Moraviţa în perioada 
07.04-07.08.2014; 
 

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 și se sancționează 
conform art. 51 alin. 1) din 
aceeași lege. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

8. Timiş   Primăria comunei 
Voiteg 

 
DATA  

CONTROLULUI 
 07/08/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
04/10/2012 

   - 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

-neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă a 
motivului de radiere, a unui număr 
de 3 persoane: 

- 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 și se sancționează 
conform art. 51 alin. 1) din 
aceeași lege. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
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modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

9. Timiş     Primăria comunei 
            Săcălaz 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         12/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

08/05/2014 
- 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă a motivului de radiere, 
a menţiunilor înregistrate la 
Primăria comunei Săcălaz; 
 

AVERTISMENT SCRIS – 
INSPECTOR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
INSPECTOR. 
- 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 și se sancționează 
conform art. 51 alin. 1) din 
aceeași lege. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

10. Timiş         S.P.C.L.E.P.    
           Săcălaz 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          12/08/2014 
 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 
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11. Timiş       Primăria comunei 
        Moşniţa Nouă 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         12/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

03/10/2012 
- 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă a motivului de radiere, 
a deceselor înregistrate la Primăria 
comunei Moşniţa Nouă în perioada 
07.04-07.08.2014; 
- nu s-a găsit lista electorală 
complementară, pe anul 2014; 
- cabine de vot insuficiente. 
 

AMENDĂ  - 1000 LEI 
CONSILIER în cadrul 
Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidența 
Persoanelor Moșnița Nouă. 
AMENDĂ  - 1000 LEI 
REFERENT în cadrul 
aceluiași serviciu. 
-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 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege; 
- confecționarea a încă 4 
cabine de vot, în 
completarea celor 
existente, conform 
prevederilor Hotărârii 
Autorității Electorale 
Permanente nr. 4/2008 
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privind condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secțiilor de votare 
pentru alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului. 

12. Timiş         S.P.C.L.E.P.    
      Moşniţa Nouă 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          12/08/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

13. Hunedoara       Primăria oraşului     
              Haţeg 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         13/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

24/10/2013 
- 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă, din Registrul electoral, 
a cauzelor de radiere intervenite; 
- o persoană a fost radiată eronat. 

AMENDĂ  - 1000 LEI 
INSPECTOR  în cadrul 
Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidența 
Persoanelor Haţeg. 
AMENDĂ  - 1000 LEI 
INSPECTOR  în cadrul 
aceluiași serviciu. 
AMENDA – 1000 LEI 
INSPECTOR  în cadrul 
Compartimentului 
Administrație publică locală 
-remedierea celor 
constatate. 
- 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 
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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; 

14. Hunedoara        S.P.C.L.E.P.    
            Haţeg 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          13/08/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

15. Hunedoara      Primăria comunei  
        Râu de Mori 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         13/08/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Personele autorizate să efectueze 
operaţiunii în Registrul electoral, se 
aflau în concediu de odihnă. 

Reprogramare control. 

16. Hunedoara    Primăria municipiului  
Orăştie 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         14/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

29/10/2013 
- 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă, din Registrul electoral, 
a cauzelor de radiere intervenite; 
 

AMENDĂ  - 1000 LEI 
INSPECTOR  în cadrul 
Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidența 
Persoanelor Orăştie. 
AMENDĂ  - 1000 LEI 
CONSILIER  în cadrul 
aceluiași serviciu. 
- radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
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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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

17. Hunedoara           S.P.C.L.E.P.    
               Orăştie 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          14/08/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

18. Hunedoara    Primăria comunei  
Mărtineşti 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         14/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

25/04/2013 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- lista electorală complementară 
actualizată în anul 2014 nu s-a 
găsit; 
- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă, din Registrul electoral, 
a cauzelor de radiere intervenite; 
 

AVERTISMENT SCRIS – 
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
INSPECTOR. 
-remedierea celor 
constatate în termen de 5 
zile. 
- radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
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-ridicarea listei 
electorale 
complementare 
actualizată pe anul 
2013. 
 

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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

19. Arad      Primăria oraşului  
Chişineu-Criş 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         19/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

20/11/2013 
- 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă, din Registrul electoral, 
a cauzelor de radiere intervenite; 
 

AVERTISMENT SCRIS – 
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS –. 
ŞEF Serviciului Public 
Comunitar Local de 
Evidența Persoanelor 
Chişineu-Criş. 
- 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 
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ulterioare, 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; 

20. Arad         S.P.C.L.E.P.    
       Chişineu-Criş 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          19/08/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

21. Arad     Primăria comunei 
            Grăniceri 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         19/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

08/05/2012 
- 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă, din Registrul electoral, 
a cauzelor de radiere intervenite; 
 

AVERTISMENT SCRIS – 
REFERENT. 
AVERTISMENT SCRIS –
INSPECTOR principal. 
- 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
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sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege; 

22. Timiş      Primăria comunei 
            Cenei 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         20/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

01/11/2012 
                 - 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- la momentul efectuării 
controlului, listele electorale 
complementare, actualizate în anul 
2014, nu au fost ridicate de la 
Biroul pentru Imigrări Timiş. 
- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă, din Registrul electoral, 
a cauzelor de radiere intervenite; 
 

AVERTISMENT SCRIS – 
REFERENT 1A cu atribuţii de 
promotor local. 
AVERTISMENT SCRIS – 
BIBLIOTECAR. 
-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 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 
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23. Timiş      Primăria comunei 
            Tormac 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         20/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

18/07/2012 
                 - 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă, din Registrul electoral, 
a cauzelor de radiere intervenite; 
 

AMENDĂ  - 1000 LEI 
PRIMAR. 
AMENDĂ  - 1000 LEI 
SECRETAR. 
- 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

24. Hunedoara    Primăria municipiului 
           Lupeni 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         21/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- nu au fost radiate din Registrul 
electoral persoanele decedate în 
perioada 20.06-31.07.2014, de 
către persoana desemnată de 
primar, pentru a actualiza listele 
electorale permanente, existente 
la primărie, aceasta neprimind 
comunicări de la Serviciul Public 

- remedierea celor 
constatate, urmând a se 
efectua recontrol. 
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CONTROL EFECTUAT 
28/05/2013 

-repunerea în 
drepturile electorale a 
persoanelor radiate 
greşit. 

Comunitar Local de Evidența 
Persoanelor Lupeni cu privire la 
aceste decese. 
- nu există persoane autorizate 
pentru a efectua operaţiunii în  
Registrul electoral, conform 
prevederilor legale. 

25. Hunedoara         S.P.C.L.E.P.    
           Lupeni 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          21/08/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

26. Hunedoara Primăria municipiului 
           Petroşani 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         21/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

14/11/2012 
-transmiterea 
judecătoriei arondate a 
radierilor omise a fi 
comunicate. 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă, din Registrul electoral, 
a cauzelor de radiere intervenite; 
 

AVERTISMENT SCRIS –  
REFERENT 1 A în cadrul 
Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidența 
Persoanelor Petroșani 
AVERTISMENT SCRIS – 
INSPECTOR în cadrul 
aceluiași serviciu. 
- 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 Legea nr. 
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35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege. 

27. Hunedoara          S.P.C.L.E.P.    
           Petroşani 
 
           DATA  
    CONTROLULUI     
          21/08/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

28. Arad    Primăria comunei 
          Apateu 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         26/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

09/05/2012 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă, din Registrul electoral, 
a cauzelor de radiere intervenite; 
 

AVERTISMENT SCRIS –  
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
INSPECTOR. 
- 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
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spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

29. Arad     Primăria comunei 
           Cermei 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         26/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

23/02/2012 
-transmiterea 
judecătoriei arondate a 
radierilor omise a fi 
comunicate. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de 
ore din momentul luării la 
cunoştiinţă, din Registrul electoral, 
a cauzelor de radiere intervenite; 
 

AVERTISMENT SCRIS –  
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
REFERENT stare civilă. 
- 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege. 
- radierea din Registrul 
electoral, pe viitor şi a 
persoanelor decedate în 
comuna Cermei, dar cu 
domiciliu în altă localitate, 
în baza actului de deces. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
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electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

30. Caraş-Severin     Primăria comunei 
           Cornea 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         27/08/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită lipsei combustibilului. 

Reprogramare control. 

31. Caraş-Severin      Primăria comunei 
           Mehadica 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         27/08/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită lipsei combustibilului. 

Reprogramare control. 

32. Hunedoara     Primăria comunei 
           Cîrjiţi 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         28/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

19/02/2014 
- 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea unei persoane în 
termen de 24 de ore din momentul 
luării la cunoştiinţă, din Registrul 
electoral, a cauzelor de radiere 
intervenite; 
 

- 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege. 
- radierea din Registrul 
electoral, pe viitor şi a 
persoanelor decedate în 
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comuna Cîrjiţi, dar cu 
domiciliu în altă localitate, 
în baza actului de deces. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

33. Hunedoara     Primăria comunei 
           Şoimuş 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         28/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

19/02/2014 
- 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea unei persoane în 
termen de 24 de ore din momentul 
luării la cunoştiinţă, din Registrul 
electoral, a cauzelor de radiere 
intervenite; 
 

- 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se 
sancționează conform art. 
51 alin. 1) din aceeași lege. 

 
                           Notă: Pe lângă  activitatea de îndrumare electorală şi control,  programată pe luna august 2014, au mai fost desfăşurate  
activitaţi, la Primăriile comunelor Şimand, Şicula şi Buteni, din judeţul Arad şi la Primăriile comunelor Giroc, Topolovăţu Mare, Coşteiu şi 
Traian Vuia, din judeţul Timiş, precum şi la Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Giroc, din judeţul Timiş,  fiind redate 
mai jos: 
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1.     Arad Primăria comunei 
Şimand 

 
             DATA  

CONTROLULUI 
           27/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

20/11/2013 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor 
de radiere intervenite; 
 

AVERTISMENT SCRIS –  
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
CONSILIER. 
- 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și 
se sancționează conform 
art. 51 alin. 1) din aceeași 
lege. 
- radierea din Registrul 
electoral, pe viitor şi a 
persoanelor decedate în 
comuna Şimand, dar cu 
domiciliu în altă localitate, 
în baza actului de deces. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de 
la alegerile anterioare. 
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2.     Arad Primăria comunei 
Şicula 

 
             DATA  

CONTROLULUI 
           28/08/2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

22/09/2011 
- 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor 
de radiere intervenite; 
 

AVERTISMENT SCRIS –  
CONSILIER. 
AVERTISMENT SCRIS – 
CONSILIER. 
- 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și 
se sancționează conform 
art. 51 alin. 1) din aceeași 
lege. 
- radierea din Registrul 
electoral, pe viitor şi a 
persoanelor decedate în 
comuna Şicula, dar cu 
domiciliu în altă localitate, 
în baza actului de deces. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de 
la alegerile anterioare. 
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3.     Arad Primăria comunei 
Buteni 

 
             DATA  

CONTROLULUI 
 28/08/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
12/03/2014 

- 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor 
de radiere intervenite; 
 

AVERTISMENT SCRIS – 
CONSILIER. 
- 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și 
se sancționează conform 
art. 51 alin. 1) din aceeași 
lege. 
- radierea din Registrul 
electoral, pe viitor şi a 
persoanelor decedate în 
comuna Buteni, dar cu 
domiciliu în altă localitate, 
în baza actului de deces. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de 
la alegerile anterioare. 

4.     Timiş Primăria comunei Giroc 
 
             DATA  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor 

AMENDĂ  - 1000 LEI  
SECRETAR. 
AMENDĂ  - 1000 LEI 
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CONTROLULUI 
 26/08/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
19/06/2013 

-transmiterea 
judecătoriei arondate a 
radierilor omise a fi 
comunicate. 

 

de radiere intervenite; 
 

INSPECTOR  în cadrul 
Serviciului Public 
Comunitar Local de 
Evidența Persoanelor Giroc. 
- 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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și 
se sancționează conform 
art. 51 alin. 1) din aceeași 
lege. 
- radierea din Registrul 
electoral, pe viitor şi a 
persoanelor decedate în 
comuna Giroc, dar cu 
domiciliu în altă localitate, 
în baza actului de deces. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de 
la alegerile anterioare. 
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5.    Timiş        S.P.C.L.E.P.    
           Giroc 
 
           DATA  
    CONTROLULUI     
          26/08/2014 

 

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 a fost cazul. 

6.   Timiş Primăria comunei 
Topolovăţu Mare 

 
             DATA  

CONTROLULUI 
 26/08/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

-nu există anunț piblic de 
consultare a listelor electorale 
permanente, la sediul primăriei; 
- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor 
de radiere intervenite. 
 

AVERTISMENT SCRIS –  
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
REFERENT. 
- radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
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CONTROL EFECTUAT 
11/04/2013 

- 

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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și 
se sancționează conform 
art. 51 alin. 1) din aceeași 
lege. 
- radierea din Registrul 
electoral, pe viitor şi a 
persoanelor decedate în 
comuna Topolovăţu Mare, 
dar cu domiciliu în altă 
localitate, în baza actului 
de deces. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de 
la alegerile anterioare. 

7.     Timiş Primăria comunei 
Coşteiu 

 
             DATA  

CONTROLULUI 
 28/08/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor 
de radiere intervenite. 
 

AMENDĂ  – 1000 LEI 
REFERENT. 
AVERTISMENT SCRIS – 
REFERENT. 
- radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
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CONTROL EFECTUAT 
06/11/2012 

- 
 

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 Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și 
se sancționează conform 
art. 51 alin. 1) din aceeași 
lege. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de 
la alegerile anterioare. 

8.    Timiş Primăria comunei 
Traian Vuia 

 
             DATA  

CONTROLULUI 
 28/08/2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
13/03/2013 

- 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- nu există persoane autorizate, 
prin dispoziția primarului, pentru 
înregistrarea și actualizarea datelor 
de identificare ale cetățenilor 
români cu drept de vot  în Registrul 
electoral; 
-lista electorală complementară 
actualizată în anul 2014 nu s-a 
găsit; 
-nu există urne speciale. 
- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor 
de radiere intervenite. 
 

AVERTISMENT SCRIS – 
PRIMAR. 
-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 art. 23 alin. 2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 
ulterioare, întrucât 
nerespectarea termenului 
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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. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare 
spre topire a listelor 
electorale permanente de 
la alegerile anterioare. 
- confecționarea, până la 
alegerile pentru 
Președintele României din 
02.11.2014, a încă 10 urne 
fixe cât și a unui număr de 
5 urne mobile la 
dimensiunile si din 
materialele prevăzute în 
cuprinsul 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; 

                                                                                                                                        
 
 Aprobat,                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   Director, 
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                                                                                                                                                               Nicolae AMZOI 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Intocmit, Florin GACICĂ, consilier parlamentar 


