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Filiala VEST  
  

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  
Doclin 

 
 

DATA  
CONTROLULUI 

          09/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
24/09/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul contro) 

                -  

PCT.1 
●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 

- 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, 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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electorale complementare și a 
listelor electorale speciale de 
către persoanele abilitate; 
●modul de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale; 
●respectarea de către primar a 
obligației de a pune la dispoziția 
alegătorilor spre consultare 
listele electorale permanente; 
●modul de soluționare a 
întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greșite sau 
erorile din listele electorale 
permanente; 
●respectarea protecției datelor 
cu caracter personal cuprinse în 
listele electorale; 
● acordare de îndrumare 
electorală privind modalitatea 
de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform 
art. 70, alin. 5) din Legea nr. 
370/2004, pentru alegerea 
Preşedintelui României, 
republicată în anul 2011; 
●respectarea hotărârilor și 
instrucțiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorală 
Permanentă; 
●respectarea criteriilor de 
delimitare a secțiilor de votare, 
de arondare a alegătorilor la 
secțiile de votare și a altor 
elemente cuprinse în 
modalitatea de delimitare, 
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conform prevederilor legislației 
electorale; 
●obținerea de informații cu 
privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea și 
desfășurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
●existența materialelor de 
logistică electorală utilizate în 
procesele electorale anterioare; 
●realizarea din timp a dotărilor 
specifice secțiilor de votare; 
●modul de confecționare a 
materialelor de logistică 
electorală și asigurarea 
integrităţii acestora. 

2. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  
Ocna de Fier 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          09/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
          24/09/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
                - 

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. 
- 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. 

3. Arad       Primăria comunei    
              Brazii 
 
             DATA  

CONTROLULUI 
            02/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
19/04/2012 

-confecţionarea de urne fixe 
noi.  
 

 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 primărie. 

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

4.       Arad      Primăria comunei    
            Pleşcuţa 
 
             DATA  

CONTROLULUI 
            02/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI 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 primărie. 

AMENDĂ - 1000 LEI 
BIBLIOTECAR. 
- 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 
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EFECTUAT 
19/04/2012 

- comunicarea dovezi de 
primire a listelor electorale 
permanente; 
-confecţionarea de 
materialele de logistică 
electorale, noi. 

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. 

5.  Caraş-   
Severin 

    Primăria oraşului 
      Băile Herculane 
 
            DATA  

CONTROLULUI 
          03/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
14/03/2012 

- pentru informarea 
alegătorilor cu privire la 

posibilitatea de consultare a 
listelor electorale să se facă  
anunț public, afişat la sediul 

primăriei. 
 
 

Pct.2 
●urmărirea modului de 
respectare de către autoritățile 
publice locale cu atribuții în 
domeniul electoral a deciziilor și 
a hotărârilor birourilor 
electorale, a instrucțiunilor și 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
●monitorizarea modului în care 
autoritățile administratiei 
publice locale îndeplinesc 
atribuțiile ce le revin potrivit 
actelor normative în materie 
electorală; 
●verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral; 
●autorizarea persoanei care 
efectuează operaţiuni de 
modificare în listele electorale 

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

AVERTISMENT SCRIS - 
INSPECTOR  în cadrul 
Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidența 
Persoanelor Bîile Herculane. 
AVERTISMENT SCRIS – 
CONSILIER SUPERIOR 
PRIMĂRIE. 
- 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 
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permanente; 
●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; 
● existenţa exemplarului 
original al listei electorale 
permanente, al listei electorale 
complementare și al listei 
electorale speciale; 
● dovada predării unui 
exemplar al listelor electorale 
permanente și 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; 
● semnarea listelor electorale 
permanente, a listelor 
electorale complementare și a 
listelor electorale speciale de 
către persoanele abilitate; 
● modul de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele 
electorale; 
● respectarea de către primar a 
obligației de a pune la dispoziția 
alegătorilor spre consultare 
listele electorale permanente, 
modul de soluționare a 
întâmpinărilor privind 

electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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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; 
● obținerea de informații cu 
privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea și 
desfășurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
● existența materialelor de 
logistică electorală utilizate în 
procesele electorale anterioare; 
● realizarea din timp a dotărilor 
specifice secțiilor de votare; 
● modul de confecționare a 
materialelor de logistică 
electorală și asigurarea 
integrităţii acestora. 

6. Caraş - 
Severin 

          S.P.C.L.E.P.    
       Băile Herculane 
 

-informare privind sprijinul 
acordat primarilor în 
actualizarea listelor electorale 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 
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            DATA  
    CONTROLULUI     
          03/09/2014 

   
 

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. 

 

7.     Caraş-
Severin 

Primăria comunei  
Mehadia 

 
DATA  

CONTROLULUI 
 03/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct. 5. 
 

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

AVERTISMENT SCRIS – 
REFERENT. 
AVERTISMENT SCRIS – 
BIBLIOTECAR. 
- radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
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DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
22/05/2013 

- 

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. 
- radierea din Registrul 
electoral, pe viitor şi a 
persoanelor decedate în 
comuna Mehadia, dar cu 
domiciliu în altă localitate, în 
baza actului de deces. 

8. Timiş   Primăria comunei  
Şag 

 
DATA  

CONTROLULUI 
 03/09/2014 

 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
13/02/2014 

   - 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct. 5. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă a 
motivului de radiere, a deceselor 
înregistrate la primărie; 
-nu există anunt public: 

AMENDĂ 1000 LEI – 
INSPECTOR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
REFERENT. 
- 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, întrucât 
nerespectarea termenului de 
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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. 

9. Timiş     Primăria comunei 
     Chevereşu Mare 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         03/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
03/10/2012 

-confecţionarea de urne 
speciale, noi. 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AMENDĂ 1000 LEI – 
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
REFERENT. 
- 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 
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anterioare. 
10. Arad     Primăria comunei 

             Igneşti 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         03/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
22/02/2012 

- comunicarea dovezi de 
primire a listelor electorale 
permanente. 

 Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AVERTISMENT VERBAL. 
- 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. 

11. Arad       Primăria comunei 
             Dieci 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         03/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
19/04/2012 

-comunicarea dovezi de 
primire a listelor electorale 
permanente; 
- comunicarea judecătoriei 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AVERTISMENT SCRIS – 
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
OFIŢER 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 
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arondate a persoanelor 
radiate, care au fost omise 
a fi comunicate. 
 

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. 

12. Arad      Primăria comunei 
             Bîrzava 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         04/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
17/04/2013 

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

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AMENDĂ - 1000 LEI 
SECRETAR. 
AMENDĂ - 1000 LEI OFIŢER 
STARE CIVILĂ. 
- 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 
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anterioare. 

13.     Arad       Primăria comunei    
            Săvîrşin 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         04/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
04/04/2013 

- 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AMENDĂ - 1000 LEI 
SECRETAR. 
AMENDĂ - 1000 LEI 
ADMINISTRATOR PUBLIC. 
- 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. 

14. Arad        S.P.C.L.E.P.    
            Săvîrşin 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          04/09/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 
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15. Timiş      Primăria comunei  
         Checea 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         04/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
11/02/2014 

-comunicarea dovezi de 
primire a listelor electorale 
permanente şi de predare 
la judecătoria arondată a 
acestora. 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor de 
radiere intervenite; 
- nu există persoane autorizate 
pentru a efectua operaţiunii în  
Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- nu există anunţ public de 
consultare a listelor electorale 
permanente. 

AMENDĂ 1000 LEI – 
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
PRIMAR. 
- 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, 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. 

16. Timiş        Primăria comunei  
Cărpiniş 

 
            DATA  
     CONTROLULUI  
          04/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
20/06/2013 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AVERTISMENT SCRIS – 
REFERENT. 
- 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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- comunicarea judecătoriei 
arondate a persoanelor 
radiate, care au fost omise 
a fi comunicate. 
 

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. Hunedoar
a 

   Primăria comunei  
           Hărău 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         09/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
19/10/2012 

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

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

- 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 
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alin. 1) din aceeași lege; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

18. Hunedoar
a 

        Primăria comunei  
Certeju de Sus 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         09/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
19/10/2012 

-transmiterea unui 
exemplar al listelor 
electorale permanente 
judecătoriei arondate; 
- comunicarea judecătoriei 
arondate a persoanelor 
radiate, care au fost omise 
a fi comunicate. 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

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. 

19. Arad      Primăria comunei 
            Felnac 

 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AVERTISMENT SCRIS – 
INSPECTOR. 
- radierile din Registrul 
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            DATA  
    CONTROLULUI  
         09/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
23/01/2014 

- radierea persoanele 
decedate în alte localități  
cu ultimul domiciliu în 
Felnac. 
 

radiere intervenite. 
 

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. 

20. Arad       Primăria comunei 
            Iratoşu 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         09/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
18/03/2014 

- 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

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

21. Timiş     Primăria comunei 
          Iecea Mare 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         09/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
28/01/2014 

- transmiterea unui 
exemplar al listelor 
electorale permanente 
judecătoriei arondate; 
-confecţionarea de urne 
speciale noi. 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor de 
radiere intervenite; 
- nu există anunţ public de 
consultare a listelor electorale 
permanente, 
-cabine de vot insuficiente. 
 

AMENDĂ – 1000 LEI 
REFERENT. 
- 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 
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; 
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- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

22. Timiş       Primăria comunei 
             Gottlob 

 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         09/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
24/04/2014 

                 - 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AMENDĂ  - 1000 LEI 
REFERENT. 
- 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. 

23. Timiş      Primăria comunei 
            Racoviţa 

 
            DATA  

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AMENDĂ  - 1000 LEI 
SECRETAR. 
- remedierea celor 
constatate; 
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    CONTROLULUI  
         10/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
19/02/2013 

                 - 
 

-actualizarea dispoziţiei  cu 
persoanele autorizate pentru a 
efectua operaţiunii în  Registrul 
electoral, conform prevederilor 
legale; 
 

- 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. Timiş      Primăria comunei    
            Darova 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         10/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
19/02/2013 

-transmiterea dovezii de 
ridicare al listelor electorale 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor de 
radiere intervenite; 
-actualizarea dispoziţiei  cu 
persoanele autorizate pentru a 
efectua operaţiunii în  Registrul 
electoral, conform prevederilor 
legale; 
 

AMENDĂ –  1000 LEI 
PRIMAR. 
- 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 
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complementare. 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. 

25. Arad        Primăria comunei     
             Archiş 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         10/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           10/05/2012 
                 - 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

26. Arad     Primăria comunei 
             Dieci 
 
  

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

DUBLURĂ CU POZIŢIA 11. DUBLURĂ CU POZIŢIA 11. 

27. Hunedoar
a 

      Primăria comunei 
             Băcia 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         10/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
04/02/2014 

- 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AMENDĂ  - 1000 LEI 
SECRETAR. 
AMENDĂ  - 1000 LEI 
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. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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28. Hunedoar
a 

   Primăria comunei 
          Peştişu Mic 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         10/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
16/10/2013 

- 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AVERTISMENT SCRIS –  
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. 

29. Timiş     Primăria comunei 
           Parţa 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         11/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute cu primarii şi 
secretarii din judeţ. 

Reprogramare control. 

30. Timiş     Primăria comunei 
   Sânmihaiu Român 
 
            DATA  

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute cu primarii şi 
secretarii din judeţ. 

Reprogramare control. 



 24 

    CONTROLULUI  
         11/09/2014 

31. Arad      Primăria comunei 
           Tîrnova 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         11/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute cu primarii şi 
secretarii din judeţ. 

Reprogramare control. 

32. Arad        S.P.C.L.E.P.    
           Tîrnova 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          01/09/2014 

   
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.6. 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute cu primarii şi 
secretarii din judeţ. 

Reprogramare control. 

33. Arad     Primăria comunei 
               Tauţ 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         11/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute cu primarii şi 
secretarii din judeţ. 

Reprogramare control. 

34. Hunedoar
a 

     Primăria comunei 
           Vălişoara 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         11/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute cu primarii şi 
secretarii din judeţ. 

Reprogramare control. 

35. Hunedoar
a 

     Primăria comunei 
       Luncoiu de Jos 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         11/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute cu primarii şi 
secretarii din judeţ. 

Reprogramare control. 
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36. Caraş-
Severin 

   Primăria comunei 
           Vrani 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         16/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
06/02/2013 

- 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor de 
radiere intervenite; 
-nu s-au găsit listele electorale 
complementare; 
- listele electorale permanente 
nefiind semnate de către primarul 
comunei; 
 

AVERTISMENT SCRIS –  
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. 

37. Caraş-
Severin 

       Primăria comunei 
              Forotic 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
          16/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
25/03/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AVERTISMENT SCRIS –  
SECRETAR. 
AMENDĂ  - 1000 LEI 
REFERENT. 
- 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 
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- comunicarea dovezi de 
primire a listelor electorale 
permanente. 

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. 

38. Arad     Primăria comunei 
          Şiştarovăţ 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         16/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
          17/10/2012 
-transmiterea unui 
exemplar al listelor 
electorale permanente 
judecătoriei arondate; 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

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

39. Arad        Primăria oraşului 
              Lipova 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         16/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
          17/10/2013 
-radierea persoanelor 
omise a fi radiate şi a celor 
radiate din alte liste 
electorale permanente 
decât cele pentru care s-a 
efectuat controlul. 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AMENDĂ  - 1000 LEI 
SECRETAR. 
AMENDĂ  - 1000 LEI 
INSPECTOR Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidența 
Persoanelor Lipova. 
- 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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40. Arad          S.P.C.L.E.P.    
              Lipova 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          16/09/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 

41. Timiş      Primăria comunei 
             Uivar 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         16/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           01/11/2012 

- pentru informarea 
alegătorilor cu privire la 

posibilitatea de consultare a 
listelor electorale să se facă  
anunț public, afişat la sediul 

primăriei; 
- confecţionarea de urne 
speciale, noi. 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor de 
radiere intervenite; 
- pentru informarea alegătorilor cu 
privire la posibilitatea de consultare 
a listelor electorale permanente nu 
există anunț la sediul primăriei și nu 
sunt înregistrate la primărie 
întâmpinări privind omisiuni sau 
înscrieri greşite în aceste liste 
electorale; 
- lista electorală complementară, 
actualizată în anul 2014, nu s-a găsit 
și nici dovada (procesul verbal) de 
primire a acesteia de la Serviciul 
pentru Imigrări Timiș. 

 

AMENDĂ  - 1000 LEI 
REFERENT. 
- 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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42. Timiş     Primăria comunei 
             Otelec 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         16/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           01/11/2012 
- confecţionarea de urne 
speciale, noi. 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

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 spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

43. Timiş          S.P.C.L.E.P.    
              Otelec 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          16/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 
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44. Arad     Primăria comunei 
             Zerind 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         16/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           06/02/2014 
-operarea deceslor  primite 
din alte localități sau a altor 
cauze de radiere. 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

- 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 spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

45. Caraş-
Severin 

      Primăria comunei 
        Eftimie Murgu 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         17/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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EFECTUAT 
           12/03/2013 
                   - 
 

46. Caraş-
Severin 

      Primăria comunei 
           Bozovici 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         17/09/2014 
 
  DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
           15/10/2012 
                   - 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

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

47. Caraş-
Severin 

         S.P.C.L.E.P.    
          Bozovici 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          17/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 

48. Timiş      Primăria comunei 
          Tomnatic 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         17/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Participarea la instruirile organizate 
cu persoane care pot deveni 
preşedinţi şi locţiitori ai birourilor 
electorale ale secţiilor de votare. 

Reprogramare control. 

49. Timiş      Primăria comunei 
        Teremia Mare 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         17/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Participarea la instruirile organizate 
cu persoane care pot deveni 
preşedinţi şi locţiitori ai birourilor 
electorale ale secţiilor de votare. 

Reprogramare control. 



 32 

50. Timiş     Primăria comunei 
      Dudeştii Vechi 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         18/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           12/02/2014 
- operarea deceslor  primite 
din alte localități sau a altor 
cauze de radiere. 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

- neradierea în termen de 24 de ore 
din momentul luării la cunoştiinţă, 
din Registrul electoral, a cauzelor de 
radiere intervenite; 
- pentru informarea alegătorilor cu 
privire la posibilitatea de consultare 
a listelor electorale permanente nu 
există anunț la sediul primăriei și nu 
sunt înregistrate la primărie 
întâmpinări privind omisiuni sau 
înscrieri greşite în aceste liste 
electorale; 
- nu există persoană desemnată să 
opereze modificările intervenite în 
aplicaţia informatică Registrul 
electoral; 
- cabine de vot insuficiente. 
 

AMENDĂ – 1000 LEI 
ASISTENT SOCIAL. 
- 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. 

51. Timiş       Primăria comunei 
           Vălcani 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
         18/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           04/04/2012 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

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

52. Arad        Primăria comunei 
            Hălmagiu 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         18/09/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Controlul nu s-a efectuat datorită 
lipsei combustibilului. 

Reprogramare control. 
 

53. Arad      Primăria comunei 
            Hălmăgel 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         18/09/2014 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Controlul nu s-a efectuat datorită 
lipsei combustibilului. 

Reprogramare control. 

54. Timiş     Primăria comunei 
            Fârdea 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
         23/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           13/03/2013 
                   - 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AVERTISMENT SCRIS – 
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 
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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. 

55. Timiş       Primăria comunei 
            Bârna 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
         23/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           13/03/2013 
                   - 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AVERTISMENT SCRIS – 
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. 
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56. Timiş     Primăria comunei 
           Pişchia 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         23/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           05/06/2013 
                 - 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

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

57. Timiş     Primăria comunei 
             Fibiş 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         23/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           05/06/2013 
                 - 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

-cabine de vot insuficiente. -confecționarea a încă unei 
cabine de vot până la 
alegerile prezidențiale din 
02.11.2014; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
 

58. Arad       Primăria comunei 
            Zărand 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
         23/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           25/09/2013 
                   - 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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59. Arad       Primăria comunei 
               Olari 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
         23/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           20/09/2012 
- comunicarea dovezi de 
primire a listelor electorale 
permanente; 

- 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.5. 

- 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 PRIMAR. 
- 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. 

60. Timiş       Primăria comunei 
               Ghizela 
 
             DATA  

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
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     CONTROLULUI  
         24/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           21/02/2013 
                  - 
 

permanente de la alegerile 
anterioare. 

61. Timiş        Primăria comunei 
              Secaş 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
         24/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           04/07/2012 
                  - 
 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

-nu există dispoziţie privind 
autorizarea persoanei care să 
înregistreze și să actualizeze datele 
de identificare ale cetățenilor 
români cu drept de vot din Registrul 
electoral. 

- remedierea celor constatate 
în terman de 5 zile; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

62. Arad       Primăria comunei 
               Macea 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
         24/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           24/05/2014 
- pentru informarea 
alegătorilor cu privire la 
posibilitatea de consultare a 
listelor electorale să se facă  
anunț public, afişat la sediul 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

- 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 
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primăriei. 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. 

63. Arad       Primăria oraşului 
            Curtici 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
         24/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           18/09/2013 
- operarea deceslor  primite 
din alte localități sau a altor 
cauze de radiere; 
- confecţionarea de cabine 
de vot noi. 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

- 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 Serviciul Public 
Comunitar Local  de  Evidență 
a Persoanelor Curtici. 
AVERTISMENT SCRIS – 
EXPERT Serviciul Public 
Comunitar Local  de  Evidență 
a Persoanelor Curtici. 
- 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, 
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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. 

64. Arad          S.P.C.L.E.P.    
              Curtici 
 
            DATA  
    CONTROLULUI     
          24/09/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.6. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 

65. Hunedoar
a 

      Primăria comunei 
        Sarmizegetusa 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
         25/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           01/04/2014 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

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

66. Hunedoar
a 

      Primăria comunei 
          Rîu de Mori 
 
             DATA  
     CONTROLULUI  
         25/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 

Conform obiectivelor prevăzute 
la pct.5. 

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

AMENDĂ  - 1000 LEI 
SECRETAR. 
AMENDĂ  - 1000 LEI 
CONSILIER JURIDIC. 
- 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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           15/10/2013 
                  - 

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. 

 
                         
 

   Notă: Pe lângă  activitatea de îndrumare electorală şi control,  programată pe luna septembrie 2014, au mai fost desfăşurate  
activitaţi, la Primăria comunei Cărand, judeţul Arad, precum şi la Primăriile comunelor Dognecea, Ticvaniu Mare şi Goruia, din judeţul Caraş-
Severin,  fiind redate mai jos: 
              
 
 
1.     Arad      Primăria comunei  

             Cărand 
 
             DATA  
     CONTROLULUI 
           10/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

●urmărirea modului de 
respectare de către autoritățile 
publice locale cu atribuții în 
domeniul electoral a deciziilor și 
a hotărârilor birourilor 
electorale, a instrucțiunilor și 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 

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

AMENDĂ  - 1000 LEI 
SECRETAR. 
AMENDĂ  - 1000 LEI 
REFERENT. 
- radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
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EFECTUAT 
22/02/2014 

-comunicarea dovezi de 
primire a listelor electorale 
permanente. 

●monitorizarea modului în care 
autoritățile administratiei 
publice locale îndeplinesc 
atribuțiile ce le revin potrivit 
actelor normative în materie 
electorală; 
●verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral; 
●autorizarea persoanei care 
efectuează operaţiuni de 
modificare în listele electorale 
permanente; 
● existenţa exemplarului 
original al listei electorale 
permanente, al listei electorale 
complementare și al listei 
electorale speciale; 
● dovada predării unui 
exemplar al listelor electorale 
permanente și 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; 
● semnarea listelor electorale 
permanente, a listelor 
electorale complementare și a 
listelor electorale speciale de 
către persoanele abilitate; 
● modul de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele 

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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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; 
● obținerea de informații cu 
privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea și 
desfășurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
● existența materialelor de 
logistică electorală utilizate în 
procesele electorale anterioare; 
● realizarea din timp a dotărilor 
specifice secțiilor de votare; 
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● modul de confecționare a 
materialelor de logistică 
electorală și asigurarea 
integrităţii acestora. 

2.     Caraş-
Severin 

Primăria comunei  
Dognecea 

 
             DATA  
     CONTROLULUI 
           09/09/2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
24/09/2012 

- 

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; 
- nu există urne mobile. 

AVERTISMENT SCRIS –  
SECRETAR. 
AVERTISMENT SCRIS – 
REFERENT. 
- confecționarea a 3 urne 
mobile, pentru consultările 
electorale viitoare, conform 
dimensiunilor și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente nr. 
4/2008 privind condiţiile pe 
care trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secţiilor de votare pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului. 
- radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform 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 
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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  
Ticvaniu Mare 

 
             DATA  
     CONTROLULUI 
           09/09/2014 
 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
           27/09/2012 

- 
 

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 spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
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anterioare. 

4.     Caraş-
Severin 

Primăria comunei  
Goruia 

 
                DATA  

CONTROLULUI 
 10/09/2014 

 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

EFECTUAT 
27/09/2012 

- 
 

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 – 
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, 
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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. 

                                                                                                                                        


