
Filiala Nord-Est 

Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/ 
Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

Bacău  comuna 
Orbeni 

02.06.2015 1. existența exemplarului 
original al listei electorale 
permanente, a listei electorale 
complementare și a listei 
electorale speciale; 
2. verificarea modului de 
păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale; 
3. verificarea modului de 
întocmire a listelor electorale 
permanente, a listelor 
electorale complementare și a 
listelor electorale speciale; 
4. verificarea semnării listelor 
electorale de către persoanele 
abilitate; 
5. verificarea actualizării 
listelor electorale permanente 
și a Registrului electoral, de 
către persoanele abilitate, în 
baza comunicărilor primite;  
6. verificarea autorizării 
personelor care efectuează 
operațiuni în Registrul 
electoral; 
7. respectarea de către primar 
a obligaţiei de a pune la 
dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a listelor electorale 
permanente şi de soluţionare 
a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greşite 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     



sau erorile din listele 
electorale permanente; 
8. realizarea din timp a 
dotărilor specifice secțiilor de 
votare; 
9. 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.);  
10.respectarea hotărârilor și 
instrucțiunilor adoptate de 
A.E.P.; 
11. obţinerea de informaţii cu 
privire la principalele 
probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale 
anterioare; 
12. acordarea de îndrumare 
electorală privind modalitatea 
de predare spre topire a 
listelor electorale 
permanente, conform 
prevederilor art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004, 
republicată; 
13. verificarea respectării 
criteriilor de delimitare a 
secțiilor de votare, de 
arondare a alegătorilor la 
secțiile de votare și a altor 
elemente cuprinse în 
modalitatea de delimitare, 



conform prevederilor 
legislației electorale; 
14. verificarea modului de 
repectare a protecției datelor 
cu caracter personal cuprinse 
în listele electorale. 

Bacău  comuna 
Parava 

02.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     



Bacău  comuna 
Faraoani 

03.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 7 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
5 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

Bacău  comuna 
Urechești 

03.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 3 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
2 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

Bacău  comuna 
Filipeni 

04.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 6 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
4 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

Bacău  comuna 
Stănișești 

04.06.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 5 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
3 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 



Bacău  municipiul 
Onești 

09.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 54 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate. 

Bacău  comuna Gura 
Văii 

09.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 5 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate. 

Bacău  comuna 
Răchitoasa 

10.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 6 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
2 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

Bacău  comuna 
Motoșeni 

10.06.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 2 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
6 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 
3 decese neradiate; 
LEC nu au putut fi 
prezentate. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal; 
Ridicarea LEC de la IGI. 



Bacău  orașul 
Comănești 

11.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 21 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
7 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

Bacău  orașul 
Dărmănești 

11.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 16 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
5 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

Bacău  municipiul 
Moinești 

16.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 25 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
25 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 
18 decese neradiate; 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

Bacău  comuna 
Poduri 

16.06.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 3 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate. 



Bacău  comuna 
Ghimeș Făget 

17.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Bacău  comuna 
Palanca 

17.06.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Bacău  comuna 
Gioseni 

18.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 5 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
1 deces radiat cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

Bacău  comuna 
Găiceana 

18.06.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 6 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
1 deces radiat cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

Bacău  comuna 
Helegiu 

23.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Nu s-au constatat 
deficiențe. 

  



Bacău  comuna 
Livezi 

23.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 5 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate. 

Bacău  comuna 
Măgirești 

24.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Bacău  comuna 
Zemeș 

24.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Bacău  comuna 
Ardeoani 

25.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat o persoană care nu are 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
2 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

Bacău  comuna 
Solonț 

25.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 9 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
1 deces radiat cu 
depășirea termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 



Bacău  municipiul 
Bacău 

24.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 54 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
2 secții de votare cu 
depășirea nr. Maxim de 
locuitori. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
Respectarea nr. De 
locuitori pentru care se 
organizează o secție de 
votare.  

Bacău  comuna 
Mărgineni 

30.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Botoşani oraşul                         
Bucecea 

02.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate      

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate 

Botoşani comuna 
Vârfu 
Câmpului 

03.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 3 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate                              
1 pers. decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                           
Respectarea termenului 
legal de radiere;  



Botoşani comuna 
Viişora 

04.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 2 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate                              
2 pers. decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                           
Respectarea termenului 
legal de radiere;  

Botoşani municipiul 
Dorohoi 

09.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 32 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate      

  

Botoşani comuna 
Şendriceni 

10.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  1 pers. care nu are 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                            
7 pers. decedate radiate 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                           
Respectarea termenului 
legal de radiere;  

Botoşani comuna 
Mileanca 

11.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate      

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate 

Botoşani comuna 
Ripiceni 

15.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     



Botoşani comuna 
Mihălăşeni 

16.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  3 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate      

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate 

Botoşani comuna 
Vlădeni 

17.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  1 pers. care nu are 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                            
1 pers. Decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                           
Respectarea termenului 
legal de radiere;  

Botoşani comuna 
Băluşeni 

18.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                            
3 pers. Decedate radiate 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                           
Respectarea termenului 
legal de radiere;  

Botoşani comuna  
Curteşti 

19.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  9 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                            
2 pers. Decedate radiate 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                           
Respectarea termenului 
legal de radiere;  

Botoşani comuna 
Cristeşti 

22.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 

Efectuat  2 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;    

Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;  



Registrul Electoral 

Botoşani comuna 
Gorbăneşti 

23.06.2015. Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                            
1 pers.  decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                           
Respectarea termenului 
legal de radiere;  

Botoşani comuna 
Tudora 

24.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  4 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                         

Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                

Botoşani comuna 
Răchiţi 

25.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  4 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                            
1 pers.  decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                           
Respectarea termenului 
legal de radiere;  

Botoşani comuna 
Corni 

26.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  1 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                            
5 pers.  decedate radiate 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                           
Respectarea termenului 
legal de radiere;  



Botoşani comuna 
Dimăcheni 

29.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Botoşani comuna 
Vlăsineşti 

30.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Iași comuna 
Helșteni 

02.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 4 radieri au fost 
efectuate cu depăsirea 
termenului de 24 de ore  
4 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și nr. 
CI 

Efectuarea radierilor în 
termenul legal                
clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;      

Iași comuna 
Lungani 

03.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat LEP nu au putut fi 
prezentate în timpul 
controlului; 

retipărirea și păstrarea 
LEP de către secretarul 
primăriei Lungani;  

Iași comuna 
Hărmănești 

04.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat o pers. care nu are 
trecute în LEP seria și 
numărul CI     

clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;     



Iași comuna 
Valea Lupului 

05.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 7 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI                                
LEC nu sunt semnate de 
pers.abilitate 

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                                                                                                                  
semnarea LEC de pers. 
abilitate 

Iași comuna 
Aroneanu 

08.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 2 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI                         
LEC nesemnate 

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;     

Iași comuna 
Miroslava 

09.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Iași comuna 
Voinești 

10.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 44 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI   

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;     

Iași comuna 
Dumești 

11.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat LEP au fost predate 
Instituției Prefectului 
Jud. Iași spre topire               
LEC nesemnate 

Recuperarea LEP și 
transmiterea primei și 
ultimei pagini BJ Iași            
Semnarea LEC de 
pers.abilitate 

Iași comuna 
Lețcani 

12.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 

Efectuat 12 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI   

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;     



Registrul Electoral 

Iași comuna 
Drăgușeni 

15.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat există în LEP 2 pers. fără 
seria și nr. CI 

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                                                                                                                  

Iași comuna 
Andrieșeni 

16.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 15 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI   

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;     

Iași comuna 
Mogoșești 
Siret 

17.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 10 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI                                                                                       
un deces nu a fost radiat 
din RE, iar un alt deces a 
fost radiat cu depășirea 
term.legal de 24 ore                                                                                                                       

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                                                                                                                  
actualizarea RE în 
term.prev.de lege 

Iași comuna 
Butea 

18.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 5 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI                          
Nu a fost afișat anunț cu 
privire la consultarea 
LEP 

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;     



Iași comuna 
Ungheni 

19.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 7 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI                                                                                                                   
LEC nu sunt semnate de 
pers.abilitate 

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                                                                                                           
semnarea LEC de pers. 
abilitate 

Iași comuna 
Fântânele 

22.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 6 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI   

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;     

Iași comuna 
Gropnița 

23.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 7 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI                                                                                                                   

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;                                                                                                                  

Iași comuna 
Golăiești 

24.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Iași comuna 
Grajduri 

25.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Neefectuarea unei 
radieri in baza unei 
sentințe civile                     
O secție de votare are 
repartizați 2038 
alegători 

Efectuarea radierilor în 
termenul legal                
Modificarea Dispoziției 
primarului privind 
delimitarea secțiilor de 
votare după următorul 
import de date din RNEP 



Iași comuna 
Trifești 

26.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Iași comuna 
Ciurea 

29.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

Neamț comuna 
Români 

02.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  4 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                   

Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                             

Neamț comuna 
Podoleni 

02.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  6 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                   

Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                             

Neamț comuna 
Drăgănești 

03.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  1  pers. decedată 
radiată cu depăşirea 
termenului legal de 24 
de ore   

Respectarea termenului 
legal de radiere  

Neamț comuna 
Vînatori 
Neamț 

03.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  18 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                     

Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                             



Neamț comuna 
Secuieni 

04.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  6 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                   

Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                             

Neamț comuna 
Moldoveni 

04.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                   

Au fost facute demersuri 
in vederea clarificarii 
situației persoanelor care 
nu au trecute, in LEP, seria 
si nr. AI 

Neamț comuna 
Stănița 

09.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  3 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                        

Au fost facute demersuri 
in vederea clarificarii 
situației persoanelor care 
nu au trecute, in LEP, seria 
si nr. AI 

Neamț comuna Bîra 09.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  3 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                  

Au fost facute demersuri 
in vederea clarificarii 
situației persoanelor care 
nu au trecute, in LEP, seria 
si nr. AI 

Neamț comuna 
Gâdinți 

10.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                             

Au fost facute demersuri 
in vederea clarificarii 
situației persoanelor care 
nu au trecute, in LEP, seria 
si nr. AI 



Neamț comuna Ion 
Creangă 

10.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  3 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                      
1  pers. decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore                            

Au fost facute demersuri 
in vederea clarificarii 
situației persoanelor care 
nu au trecute, in LEP, seria 
si nr. AI                
Respectarea termenului 
legal de radiere  

Neamț comuna 
Borca 

11.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  6 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                  

Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                             

Neamț comuna 
Farcașa 

11.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  4 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                

Au fost facute demersuri 
in vederea clarificarii 
situației persoanelor care 
nu au trecute, in LEP, seria 
si nr. AI 

Neamț comuna 
Dămuc 

16.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  1 persoană nu are seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                 

Au fost facute demersuri 
in vederea clarificarii 
situației persoanei care nu 
are trecute, in LEP, seria si 
nr. AI 



Neamț comuna 
Tarcău 

16.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                            
1  pers. decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore                                         
1 pers. neidentificata nu 
a putut fi radiata din RE                  

Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;           
Respectarea termenului 
legal de radiere                                                                                                             

Neamț comuna 
Petricani 

17.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  10 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;   

Au fost facute demersuri 
in vederea clarificarii 
situației persoanelor care 
nu au trecute, in LEP, seria 
si nr. AI 

Neamț comuna 
Urecheni 

17.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  4 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;   

Au fost facute demersuri 
in vederea clarificarii 
situației persoanelor care 
nu au trecute, in LEP, seria 
si nr. AI 

Neamț comuna 
Ceahlău 

18.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                  

Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                             

Neamț comuna 
Pîngarați 

18.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  4 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                   

Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                             



Neamț comuna 
Gherăești 

23.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  13 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                   

Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                       

Neamț comuna 
Girov 

23.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  10 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;             

Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                             

Suceava comuna 
Comănești 

04.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. D-na T.V. este 
autorizată să acceseze 
aplicația RE;                      
2. 4 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;                  
3. 1 pers. nu are trecute 
în LEP seria și nr. AI;             
4. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE. 

1. autorizarea unei a doua 
pers. pentru efectuarea 
operațiunilor în RE și 
actualizarea dispoziției 
conf. art. 22 alin. (3) din 
Legea 35/2008;                                     
2. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare;                                 
3. clarificarea situației 
pers. care nu are trecute 
în LEP seria și numărul AI;                     
4. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE.                     



Suceava municipiul 
Suceava 

04.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. LEP tipărite în 2 
exemplare;                               
2. 1 exemplar al LEP a 
fost predat Judecătoriei 
Suceava;                                 
3. 173 pers. nu au 
trecute în LEP seria și nr. 
AI;                                                             
4. LE anterioare 
alegerilor Prezidențiale 
din anul 2014 au fost 
distruse (tocate) în regie 
proprie, fără a se 
întocmi PV;                             
5. 11 pers. radiate din RE 
în baza unor hot.jud. 
care nu au mențiunea 
rămânerii definitive. 

1.  clarificarea situației 
pers. care nu are trecute 
în LEP seria și numărul AI;                                           
2. autorizarea unei a doua 
pers. pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                     
3. verificarea rămânerii 
definitive a hot.jud. 
operate în RE și 
comunicarea situației 
către BJ Suceava. 



Suceava comuna 
Dorna-Arini 

09.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 1 pers. nu are trecute 
în LEP seria și nr. AI;              
2. nu au existat acțiuni 
de popularizare  a 
posibilității consultării 
LE;                                           
3. 4 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal. 

1. clarificarea situației 
pers. care nu are trecute 
în LEP seria și numărul AI;                                           
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   3. 
efectuarea operațiunilor 
din RE cu respectarea 
termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de 
legislația în vigoare;                                   
4. stabilirea unei 
proceduri de comunicare 
cu operatorii în RE a.î. să 
se asigure respectare art. 
23 alin. (3) din Lg. 
35/2008. 



Suceava comuna 
Dorna 
Candrenilor 

09.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 3 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;                  
2. 2 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI;             
3. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE. 

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și numărul AI;                                           
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   3. 
efectuarea operațiunilor 
din RE cu respectarea 
termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de 
legislația în vigoare;                                   
4. completarea Disp. 
31/2015 prin numirea 
titularului și a 
înlocuitorului acestuia 
privind efectuarea 
operațiunilor în RE. 



Suceava comuna 
Volovăț 

10.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE;                                              
2. 6 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI;                  
3. 1 pers. radiată din RE 
în baza unei hot. jud. 
care nu prevedea 
interzicerea dreptului de 
alege.                                    

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și numărul AI;                                           
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   3. 
autorizarea unei a doua 
pers. pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                     
4. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 



Suceava municipiul 
Voitinel 

10.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.  2 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI;            
2. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE;                                              
3. 6 pers. radiate din RE 
cu nerespectarea 
termenului legal. 

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și numărul AI;                                           
2. autorizarea unei a doua 
pers. pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                     
3. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   4. 
radierea celor 2 pers. 
decedate, și neradiate,  și 
comunicarea situației 
către BJ SV;                          
5. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 



Suceava comuna 
Drăgoiești 

11.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.  5 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI;            
2. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE;                                              
3. în per. 13.10.2014-
13.04.2015 au fost 
radiate din RE 13 pers. 
cu nerespectarea 
termenului legal;                      
4. în per. 14.04-
11.06.2015 au fost 
radiate din RE 11 pers. 
cu nerespectarea 
termenului legal;                    
5. LEP au fost topite în 
regie proprie; nu a fost 
prezentat PV privind 
topirea LEP. 

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și numărul AI;                                           
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                                         
3. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Suceava comuna 
Berchișești 

11.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 2 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI. 

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și numărul AI;                                           
2. actualizarea disp. 
operatorilor în RE conf. 
art. 22 alin. (3) din Lg. 
35/2008;                                         
3. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 



Suceava comuna 
Moldova-
Sulița 

18.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.  nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE;                                             
2. 3 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal. 

1. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   3. 
stabilirea titularului și a 
înlocuitorului acestuia 
pentru efectuarea 
operațiunilor în RE și a 
unei proceduri de 
comunicare a deceselor cu 
operatorii în RE;                                     
4. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Suceava comuna 
Izvoarele 
Sucevei 

18.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 1 pers. nu are trecute 
în LEP seria și nr. AI;                 
2. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE.                                           

1.  clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și numărul AI;                       
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   3. 
autorizarea unei a doua 
pers. pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                          
4. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 



Suceava comuna 
Stulpicani 

17.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 4 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI;                     
2. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE. 

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și numărul AI;                                           
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   3. 
efectuarea operațiunilor 
din RE cu respectarea 
termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de 
legislația în vigoare. 

Suceava comuna 
Ostra 

17.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 1 pers. decedată 
radiată din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;                   
2. 5 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI;                     
3. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE. 

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și numărul AI;                                           
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                 3. 
numirea, prin dispoziție, a 
titularului și a 
înlocuitorului acestuia 
pentru efectuarea 
operațiunilor în RE.                                       
4. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 



Suceava comuna 
Gălănești 

16.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 8 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI;            
2. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE. 

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și numărul AI;                                           
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                                         
3. autorizarea, prin disp., a 
unei a doua pers. pentru 
operarea în RE;                                         
4. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Suceava comuna Bilca 16.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE;                                               
2. 4 pers. decedate au 
fost radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal.                          

1. autorizarea, prin disp., a 
unei a doua pers. pentru 
operarea în RE;                                        
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                                         
3. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Suceava comuna 
Șcheia 

19.06.2015   Reconstituire Liste 
electorale 
permanente 
utilizate la alegerile 
Prezidențiale din 

Efectuat Control neprogramat și 
efectuat 

 -  



anul 2014 

Suceava comuna 
Brodina 

23.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 1 pers. nu are trecute 
în LEP seria și nr. AI;               
2. 1 pers. decedată a 
fost radiată din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal.                          

1. clarificarea situației 
pers. care nu are trecute 
în LEP seria și nr. AI;             
2. efectuarea 
operațiunilor în RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Suceava comuna 
Ulma 

23.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 3 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI;                  
2. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE;                                               
3. până la data de 
07.04.2015 operațiunile 
în RE au fost efectuate 
de către o persoană 
neautorizată;                         
4. 1 pers. decedată a 
fost radiată din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal.                          

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și nr. AI;              
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   3. 
autorizarea, prin disp., a 
unei a doua pers. pentru 
operarea în RE;                                        
4. efectuarea 
operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și 
a cazurilor de radiere  
prevăzute de legislația în 
vigoare. 



Suceava comuna 
Vama 

24.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 6 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI;                  
2. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE;                                               
3. 1 pers. radiată din Re 
în baza unei hot. jud. 
care nu prevedea 
interzicerea dreptului de 
a alege.                                   

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și nr. AI;              
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   3. 
efectuarea operațiunilor 
din RE cu respectarea 
termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de 
legislația în vigoare. 

Suceava comuna 
Pojorîta 

24.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE.                                             

1. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   
2.autorizarea, prin disp., a 
unei a doua persoane care 
să efectueze operațiunile 
în RE. 



Suceava comuna 
Udești 

25.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 5 pers. nu au trecute 
în LEP seria și nr. AI;                  
2. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE;                                               
3. 39 pers. decedate au 
fost radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;                    
4. pentru 1 pers. 
decedată cu domiciliul în 
altă UAT nu s-a făcut 
comunicare către 
primăria de domiciliu.                        

1. clarificarea situației 
pers. care nu au trecute în 
LEP seria și nr. AI;              
2. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   3. 
efectuarea operațiunilor 
din RE cu respectarea 
termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de 
legislația în vigoare. 

Suceava comuna 
Dolhești 

25.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE;                                               
2. 1 pers. radiată din RE 
în baza unei hot.jud. 
care nu prevedea data 
de care operează 
interdicția.                                          

1. popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta LE;                   2. 
autorizarea, prin disp. a 
unei a doua pers. pentru 
operarea în RE;                3. 
efectuarea operațiunilor 
din RE cu respectarea 
termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de 
legislația în vigoare. 

Vaslui comuna 
Dragomirești 

02.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului actului de 
identitate pentru un 
număr de 29 alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente 
fără seria și numărul 
actului de identitate.       



Vaslui comuna 
Deleni 

04.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului actului de 
identitate pentru un 
număr de 10 alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente 
fără seria și numărul 
actului de identitate.       

Vaslui comuna 
Fruntișeni 

10.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat - - 

Vaslui comuna 
Vinderei 

10.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului actului de 
identitate pentru un 
număr de 11 alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente 
fără seria și numărul 
actului de identitate.       

Vaslui comuna 
Bogdănești 

11.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului actului de 
identitate pentru un 
număr de 8 alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente 
fără seria și numărul 
actului de identitate.       

Vaslui comuna 
Rebricea 

16.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului actului de 
identitate pentru un 
alegător din listele 
electorale permanente.                                        

1.clarificarea situației 
alegătorului din listele 
electorale permanente 
fără seria și numărul 
actului de identitate.       



Vaslui comuna 
Cozmești 

18.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului actului de 
identitate pentru un 
număr de 11 alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente 
fără seria și numărul 
actului de identitate.       

Vaslui comuna 
Ștefan cel 
Mare 

23.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului actului de 
identitate pentru un 
număr de 14 alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente 
fără seria și numărul 
actului de identitate.       

Vaslui comuna 
Mălușteni 

25.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.două radieri prin deces 
au fost operate direct în 
Registrul electoral cu 
depășirea termenului 
legal prevăzut de lege ;                 
2.listele electorale 
permanente nu ne-au 
fost puse la dispoziție la 
momentul controlului 

1.efectuarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal prevăzut de lege;             
2.prezentarea existenței 
listelor electorale 
permanente 

Vaslui comuna 
Epureni 

25.06.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 02.06.2015 în comuna 
Orbeni 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului actului de 
identitate pentru un 
număr de 10 alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente 
fără seria și numărul 
actului de identitate.       

 


