
Filiala Centru 

Nr. Crt. Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1.  BRAȘOV Primăria 
comunei Teliu 

02.06.2015 O1 verificarea 
modului de 
păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale; 
O2 verificarea 
tipăririi listelor 
electorale 
permanente; 
O3 verificarea 
semnării listelor 
electorale 
permanente de 
către persoanele 
abilitate; 
O4 verificarea 
operării 
actualizărilor în 
Registrul 
electoral 
O5 respectarea 
de către primar a 
obligaţiei de a 
pune la dispoziţia 
alegătorilor spre 
consultare a 
listelor electorale 
permanente şi de 
soluţionare a 
întâmpinărilor 
privind 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 



omisiunile, 
înscrierile greşite 
sau erorile din 
listele electorale 
permanente; 
O6 verificarea 
respectării 
criteriilor privind 
delimitarea 
secţiilor de 
votare, conform 
prevederilor 
legislaţiei 
electorale (Legii 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare) 
O7 verificarea 
modului de 
păstrare şi 
recuperare a 
materialelor de 
logistică 
electorală; 
obţinerea de 
informaţii privind 
integritatea şi 
modul de 
confecţionare a 
materialelor de 
logistică 
electorală (urne, 
cabine de vot 
etc.); 
O8 respectarea 
hotărârilor 
adoptate de 



A.E.P. ; 
O9 obţinerea de 
informaţii cu 
privire la 
principalele 
probleme 
întâmpinate în 
organizarea şi 
desfăşurarea 
consultărilor 
electorale 
anterioare; 
O10 îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de 
predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente, 
conform 
prevederilor art. 
302, alin. (5) din 
Legea nr. 
370/2004, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 
O11 verificarea 
respectării 
măsurilor de 
îndrumare 
electorală 
dispuse la 
precedentul 
control 



2.  BRAȘOV Primăria 
comunei Vama 
Buzăului 

02.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

3.  MUREȘ Primăria 
comunei Band 

02.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

4.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Iclănzel 

02.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

5.  SIBIU Primăria 
orașului 
Dumbrăveni 

03.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

6.  SIBIU SPCLEP 
Dumbrăveni 

03.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

7.  ALBA Primăria 
comunei Galda 
de Jos 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat  1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
3 alegători 
decedați. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 



modificările și 
completările 
ulterioare 

8.  COVASNA Primăria 
orașului 
Întorsura 
Buzăului 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

9.  COVASNA SPCELP 
Întorsura 
Buzăului 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

10.  COVASNA Judecătoria 
Întorsura 
Buzăului 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 



11.  MUREȘ Primăria 
comunei Băla 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat În perioada 01.01 
-11.06.2015, 
actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul Electoral 
a fost efectuată 
cu nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
3 alegători 
decedați cu 
domiciliul în 
comună. 

Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
Electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare.                             



12.  MUREȘ Primăria 
comunei Pănet 

05.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat În perioada 05.05 
-05.06.2015, 
actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul Electoral 
a fost efectuată 
cu nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
6 alegători 
decedați cu 
domiciliul în 
comună. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
Electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare.                             
2. Comunicările 
cu decesele 
alegătorilor care 
trebuie radiați 
din Registrul 
Electoral se vor 
face în timp util 
pentru ca 
persoanele 
autorizate prin 
dispoziție de 
primar să 
opereze în 
Registrul 
Electoral în 
termenul 
prevăzut  de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 



ulterioare. 

13.  ALBA Primăria 
comunei 
Întregalde 

08.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 



14.  ALBA Primăria 
comunei 
Mogoș 

08.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
5 alegători 
decedați. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

15.  ALBA Primăria 
comunei Albac 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
4 alegători 
decedați. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 



16.  ALBA Primăria 
comunei 
Arieșeni 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
1 alegător 
decedat. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

17.  ALBA Primăria 
comunei Vadu 
Moților 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
9 alegători 
decedați. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

18.  ALBA Primăria 
comunei Gîrda 
de Sus 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 



19.  ALBA Primăria 
comunei Horea 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
1 alegător 
decedat. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

20.  ALBA Primăria 
comunei 
Scărișoara 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
8 alegători 
decedați. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

21.  ALBA Primăria 
comunei 
Poiana Vadului 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 



22.  COVASNA Primăria 
comunei Dalnic 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din Lg. 
35/2008, pentru 2 
alegători decedați 

Operarea 
actualizărilor în 
Registrul 
electoral 
conform 
prevederilor art. 
23 alin. (2) din 
Lg. 35/2008 

23.  COVASNA Primăria 
comunei 
Moacșa 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

24.  HARGHITA Primăria 
comunei Lueta 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

25.  HARGHITA Primăria 
comunei Satu 
Mare 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

26.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Mădăraș 

05.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

27.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Sîncraiu de 
Mureș 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

28.  SIBIU Primăria 
comunei 
Slimnic 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     



29.  SIBIU Primăria 
comunei Șura 
Mare 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

30.  ALBA Primăria 
comunei 
Avram Iancu 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
11 alegători 
decedați. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

31.  ALBA Primăria 
comunei Vidra 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
9 alegători 
decedați. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 



32.  ALBA Primăria 
orașului Baia 
de Arieș 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

33.  ALBA SPCLEP Baia de 
Arieș 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

34.  ALBA Primăria 
comunei Ocoliș 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
1 alegător 
decedat. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

35.  ALBA Primăria 
orașului 
Câmpeni 

12.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
13 alegători 
decedați. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 



35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

36.  ALBA SPCLEP 
Câmpeni 

12.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

37.  ALBA Judecătoria 
Câmpeni 

12.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

38.  COVASNA Primăria 
comunei Arcuș 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

39.  COVASNA Primăria 
comunei Valea 
Crișului 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

 Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

40.  HARGHITA Primăria 
comunei Dîrjiu 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 



41.  HARGHITA Primăria 
comunei Ulieș 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

42.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Breaza 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

43.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Ceauașu de 
Cîmpie 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

44.  SIBIU Primăria 
comunei Ațel 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

45.  SIBIU Primăria 
comunei Dîrlos 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

46.  SIBIU SPCLEP Dîrlos 11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

47.  ALBA Primăria 
comunei 
Sohodol 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 



48.  ALBA Primăria 
comunei 
Bucium 

12.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat                                       Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

49.  HARGHITA Primăria 
comunei 
Mărtiniș 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

50.  HARGHITA Primăria 
comunei 
Merești 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

51.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Cozma 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

52.  MUREȘ Primăria 
comunei Lunca 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

53.  COVASNA Primăria 
orașului 
Baraolt 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

54.  COVASNA SPCELP Baraolt 16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 



55.  COVASNA Primăria 
comunei 
Vârghiș 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

56.  COVASNA Primăria 
comunei 
Brețcu 

17.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

57.  COVASNA Primăria 
comunei 
Catalina 

17.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

58.  ALBA Primăria 
comunei 
Mihalț 

17.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
25 alegători 
decedați. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

59.  BRAȘOV Primăria 
orașului 
Victoria 

17.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 



60.  BRAȘOV SPCLEP Victoria 17.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

61.  BRAȘOV Primăria 
comunei Cincu 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

62.  SIBIU Primăria 
comunei Bruiu 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

63.  HARGHITA Primăria 
comunei 
Porumbeni 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

64.  HARGHITA Primăria 
comunei 
Simonești 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 



65.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Glodeni 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat În perioada 01.01 
-18.06.2015, 
actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul Electoral 
a fost efectuată 
cu nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
2 alegători 
decedați cu 
domiciliul în 
comună. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
Electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare.                             
2. Comunicările 
cu decesele 
alegătorilor care 
trebuie radiați 
din Registrul 
Electoral se vor 
face în timpul 
necesar pentru 
ca persoanele 
autorizate prin 
dispoziție de 
primar să 
opereze în 
Registrul 
Electoral în 
termenul 
prevăzut  de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 



ulterioare. 



66.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Voivodeni 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat În perioada 28.04 
-18.06.2015, 
actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul Electoral 
a fost efectuată 
cu nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
2 alegători 
decedați cu 
domiciliul în 
comună. 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
Electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare.                      
2. Comunicările 
cu decesele 
alegătorilor care 
trebuie radiați 
din Registrul 
Electoral se vor 
face în timpul 
necesar pentru 
ca persoanele 
autorizate prin 
dispoziție de 
primar să 
opereze în 
Registrul 
Electoral în 
termenul 
prevăzut  de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 



ulterioare. 

67.  BRAȘOV Primăria 
comunei 
Fundata 

23.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

68.  BRAȘOV Primăria 
comunei 
Moeciu 

23.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 

  Neefectuat     



(Primăria 
comunei Teliu) 

69.  COVASNA Primăria 
comunei 
Sânzieni 

23.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

70.  COVASNA Primăria 
comunei Turia 

23.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

71.  HARGHITA Primăria 
comunei 
Sărmaș 

23.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

72.  HARGHITA Primăria 
comunei 
Subcetate 

23.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

 Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

73.  MUREȘ Primăria 
comunei Batoș 

23.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

74.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Suseni 

23.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

75.  SIBIU Primăria 
comunei Jina 

23.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     



76.  SIBIU Primăria 
comunei Tilișca 

23.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

77.  ALBA Primăria 
comunei 
Săliștea 

24.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

78.  BRAȘOV Primăria 
comunei Jibert 

24.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

79.  BRAȘOV Primăria 
comunei Șoarș 

24.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

80.  BRAȘOV Primăria 
comunei Apața 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     



81.  BRAȘOV Primăria 
comunei 
Măieruș 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

82.  COVASNA Primăria 
comunei 
Ghidfalău 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

83.  COVASNA Primăria 
comunei Ilieni 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

 Neefectuat     

84.  HARGHITA Primăria 
comunei 
Ciumani 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

85.  HARGHITA Primăria 
comunei 
Suseni 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 



86.  MUREȘ Primăria 
comunei Lunca 
Bradului 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat În perioada 25.05 
-25.06.2015, 
actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul Electoral 
a fost efectuată 
cu nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
1 alegător 
decedat cu 
domiciliul în 
comună. 

Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
Electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare.                      

87.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Stînceni 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

88.  SIBIU Primăria 
comunei 
Poiana Sibiului 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nu au fost luate 
măsuri de 
popularizare a 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale 
permanente 

1. Se vor lua 
măsuri de 
popularizare a 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale 
permanente 
prin afișarea la 
avizierul 
primăriei a unui 
program de 



consultare a 
listelor 
electorale 
permanente 

89.  BRAȘOV Primăria 
comunei 
Beclean 

30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

90.  BRAȘOV Primăria 
comunei Voila 

30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

91.  HARGHITA Primăria 
comunei 
Ocland 

30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat În perioada 01. 
03.  - 29. 06. 2015 
datele de 
identificare ale 
alegătorilor din 
registrul electoral 
a fost efectuată 
cu nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 



92.  MUREȘ Primăria 
comunei Deda 

30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

93.  MUREȘ SPCLEP Deda 30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Neefectuat     

94.  MUREȘ Primăria 
comunei 
Răstolița 

30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

95.  SIBIU Primăria 
comunei Boița 

30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul  

96.  SIBIU Primăria 
comunei 
Șelimbăr 

30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe 

Nu este cazul  

97.  BRAȘOV Primăria 
comunei Ucea 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 



modificările și 
completările 
ulterioare 

98.  BRAȘOV Primăria 
comunei Viștea 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat 1. Nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008,cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

1. Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 



99.  MUREȘ Primăria 
comunei Aluniș 

30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la pct 1 
(Primăria 
comunei Teliu) 

  Efectuat În perioada 16.03 
-30.06.2015, 
actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul Electoral 
a fost efectuată 
cu nerespectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, pentru 
1 alegător 
decedat cu 
domiciliul în 
comună. 

Actualizarea 
datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul 
Electoral se va 
efectua cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23 alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare.                      

 


