
Filiala Nord-Est 

Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumar
e 

Control 
Efectuat/ 
Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

Bacău  comuna 
Ștefan cel 
Mare 

02.07.201
5 

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 

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; Listele 
electorale complementare 
nu au putut fi prezentate 
deoarece nu au fost ridicate 
de la IGI – Serviciul pentru 
Imigrări Bacău 

Clarificarea situaţiei persoanelor care 
nu au trecute in LEP seria şi numărul 
actului de identitate;  
Ridicarea listelor electorale 
complementare de la IGI – Serviciul 
pentru Imigrări Bacău 



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 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 
Buciumi 

02.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 
Parava 

07.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Bacău  comuna 
Orbeni 

07.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Bacău  comuna 
LuiziCălugăr
a 

14.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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  comuna 
Măgura 

14.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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; 
Actele de deces pentru 
persoanele cu domiciliul în 
altă unitate administrativ-
teritorială nu au fost operate 
în Registrul electoral. 

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

Bacău  comuna 
Strugari 

16.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Bacău  comuna 
Scorțeni 

16.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Bacău  orașul Slănic 
Moldova 

23.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

  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 
Mărgineni 

23.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

  8 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
8 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 
Ghimeș 
Făget 

28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Bacău  comuna 
Palanca 

28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Botoşan
i 

comuna 
Ripiceni 

01.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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;  

Botoşan
i 

comuna 
Nicșeni 

02.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     



Botoşan
i 

comuna 
Ungureni 

07.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  5 pers. care nu aveau 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;             

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

Botoşan
i 

comuna 
Sulița 

08.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

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

Clarificarea situaţiei persoanlor care 
nu aveau trecute în LEP seria si 
numărul actului de identitate;                        

Botoşan
i 

comuna 
Stăuceni 

09.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  1 pers. care nu avea trecute 
în LEP seria şi numărul 
actului de identitate;             

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

Botoşan
i 

comuna 
Hilișeu Horia 

14.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  1 pers. care nu avea trecute 
în LEP seria şi numărul 
actului de identitate;             

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

Botoşan
i 

comuna 
Frumușica 

15.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  5 pers. care nu aveau 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;             

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

Botoşan
i 

comuna 
Copălău 

16.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

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

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



Botoşan
i 

comuna 
Coțușca 

21.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  1 pers. care nu avea trecute 
în LEP seria şi numărul 
actului de identitate;             

Nu a fost cazul, situația fiind clarificată 
în urma controlului anterior 

Botoşan
i 

comuna 
Rădăuți Prut 

22.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

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

Nu a fost cazul, situația fiind clarificată 
în urma controlului anterior 

Botoşan
i 

comuna  
Mihăileni 

23.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat 7 pers. care nu aveau trecute 
în LEP seria şi numărul 
actului de identitate;             

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

Botoşan
i 

comuna 
Drăgușeni 

28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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; 

Botoşan
i 

comuna 
Brăești 

29.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Botoşan
i 

comuna 
Vorona 

30.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     



Iași comuna 
Miroslava 

02.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat o pers.decedată nu a fost 
radiată din RE, radierea 
efectuându-se în timpul 
controlului;                                                             
21 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  
Belcești 

07.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat LEC nu sunt semnate de către 
pers.abilitate; 

semnarea LEC de către primar-
secretar;  

Iași comuna 
Erbiceni 

07.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat LEC nu sunt semnate de către 
pers.abilitate;  radierea 
decesului din perioada 
controlată s-a efectuat cu 
depășirea term. legal; 

semnarea LEC de către primar-
secretar;  efectuarea radierilor în term 
legal; 

Iași comuna 
Țigănași 

09.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat 3 decese au fost operate cu 
depășirea term.legal;                                                                                                        

efectuarea radierilor în 
term.legalprev.de lege                                                                                                       

Iași comuna 
Popricani 

14.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat un deces a fost radiat cu 
depășirea term. legal prev.de 
lege 

efectuarea radierilor în 
term.legalprev.de lege                                                                                                       



Iași comuna 
Movileni 

16.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat LEC nu sunt semnate de către 
pers.abilitate;    există în LEP 
trei pers.fără seria și nr. CI 

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

Iași comuna 
Victoria 

21.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat Nu s-au constatat deficiențe.   

Iași comuna 
Șcheia 

23.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat LEC nu sunt semnate de către 
pers.abilitate;    există în LEP 
18 pers.fără seria și nr. CI 

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

Iași comuna 
Scînteia 

23.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat 2 persoane decedate au fost 
radiate cu depășirea 
termenului de 24 de ore; LEC 
nu sunt semnate de 
persoanele abilitate 

efectuarea radierilor în termenul 
legal;           semnarea LEC 

Iași comuna 
Ciurea 

28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     



Iași comuna 
Holboca 

28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Iași comuna 
Probota 

30.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Neamț comuna 
Crăcăoani 

01.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  6 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 
Ghindăoani 

01.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 
Grințieș 

02.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 
Poiana 
Teiului 

02.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  3 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 
Negrești 

07.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Neamț comuna 
Costișa 

14.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  6 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 
Oniceni 

22.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  15 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 
Pâncești 

22.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  7 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 
Țibucani 

28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Neamț comuna 
Grumăzești 

28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     



Suceava comuna 
Păltinoasa 

07.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat Nu au fost constatate 
deficiențe. 

  

Suceava comuna 
Ilișești 

07.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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. 

Suceava comuna 
Adâncata 

08.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat Nu au fost constatate 
deficiențe. 

  

Suceava comuna 
Hănțești 

08.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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. 1 pers. radiată din RE cu 
nerespectarea termenului 
legal;                     4. 1 pers. 
radiată din RE în baza unei 
hot.jud. care nu prevedea 
interzicerea dreptului de a 
alege;                                  5. 1 
deces neradiat din RE. 

1. clarificarea situației pers. care nu 
are 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 
Zvoriștea 

09.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat 1. a fost prezentat echipei de 
control un singur exemplar al 
LEC. 

1. clarificarea situației celui de-al 
doilea exemplar al LEC și comunicarea 
situației BJ SV;                                         
2. autorizarea unei a doua pers. 
Pentru efectuarea operațiunilor în RE.  

Suceava comuna 
Zamostea 

09.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat Nu au fost constatate 
deficiențe. 

  

Suceava comuna 
Iacobeni 

14.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat Nu au fost constatate 
deficiențe. 

  

Suceava comuna 
Fundu 
Moldovei 

14.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

1. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de legislația în 
vigoare;                                2. 
popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE.   



Suceava comuna 
Dărmănești 

15.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 nr. AI;              2. 
popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE. 

Suceava comuna 
Burla 

15.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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.             

1. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și nr. AI.   

Suceava comuna 
Vicovu de 
Jos 

16.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

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

1. popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta LE;                 
2. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Suceava oraș Vicovu 
de Sus 

16.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

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

1. popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta LE;                 
2. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și nr. AI;            3. 
stabilirea unei proceduri de 
comunicare între compartimentele 
instituției a.î. să se asigure 
respectarea art. 23 alin. (3) din Lg. 
35/2008. 



Suceava comuna 
Ipotești 

21.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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. 

1. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și nr. AI.      

Suceava comuna 
Bosanci 

21.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat 1. 10 pers. nu au trecute în 
LEP seria și nr. AI;          2. 10 
pers. decedate radiate din RE 
cu nerespectarea termenului 
legal. 

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

Suceava comuna 
Bălăceana 

22.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

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

Suceava comuna 
Pîrteștii de 
Jos 

22.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat 1. 14 pers. nu au trecute în 
LEP seria și nr. AI;              2. 4 
pers. decedate radiate din RE 
cu nerespectarea termenului 
legal;                  3. 4 
documente de deces 
înregistrate în RE cu date 
eronate. 

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



Suceava comuna 
Stroiești 

23.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat 1. 3 documente de deces 
înregistrate în RE cu date 
eronate;                                          
2. 4 decese neradiate din RE. 

1. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Suceava comuna 
Horodniceni 

23.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat  1. 1 deces neradiat din RE. 1. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de legislația în 
vigoare;                               2. stabilirea 
unei proceduri de comunicare între 
compartimentele instituției a.î. să se 
asigure respectarea art. 23 alin. (3) din 
Lg. 35/2008. 

Suceava comuna 
Marginea 

28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat 1. 1 pers. decedată radiată 
din RE cu nerespectarea 
termenului legal. 

1. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de legislația în 
vigoare;      



Suceava oraș Cajvana 28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Efectuat 1. 2 pers. decedate radiate 
din RE cu nerespectarea 
termenului legal;                    
2. 1 deces neradiat din RE. 

1. popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta RE;                 
2. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor 
de radiere  prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Vaslui comuna 
Alexandru 
Vlahuță 

02.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 2 alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

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

Vaslui comuna 
Banca 

02.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 
Ivești 

07.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 2  alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

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



Vaslui comuna 
Pogonești 

23.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 2  alegători în 
listele electorale 
permanente;          2.radierea 
unui număr de 10 decese 
direct în Registrul electoral s-
a efectuat cu depășirea 
termenului legal prevăzut de 
lege.                                      

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără 
seria și numărul actului de identitate;   
2.efectuarea radierilor direct în 
Registrul electoral conform 
prevederilor legale. 

Vaslui comuna Iana 08.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Vaslui comuna 
Pogana 

08.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Vaslui comuna 
Hoceni 

08.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 
Dimitrie 
Cantemir 

08.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 9  alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

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

Vaslui comuna 
Voinești 

14.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 
Dodești 

14.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 5  alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

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

Vaslui comuna 
Șuletea 

16.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 lista 
electorală permanentă.                                        

1.clarificarea situației alegătorului din 
lista electorală permanentă fără seria 
și numărul actului de identitate.       



Vaslui comuna 
Arsura 

21.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 7  alegători în 
listele electorale 
permanente;          2.radierea 
unui deces direct în Registrul 
electoral s-a efectuat cu 
depășirea termenului legal 
prevăzut de lege.                                     

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără 
seria și numărul actului de identitate;   
2.efectuarea radierilor direct în 
Registrul electoral conform 
prevederilor legale. 

Vaslui comuna 
Duda-
Epureni 

21.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 4  alegători în 
listele electorale 
permanente.                                 

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

Vaslui comuna 
Viișoara 

22.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 7  alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

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

Vaslui comuna 
Găgești 

22.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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 2  alegători în 
listele electorale 
permanente.                                        

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

Vaslui comuna 
Băcești 

23.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     



Registrul Electoral 

Vaslui comuna 
Dumești 

23.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Vaslui comuna 
Grivița 

28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Vaslui Comuna 
Zorleni 

28.07.201
5 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
din data de 
02.07.2015 în comuna 
Ștefan cel Mare 

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

Neefectuat     

Vaslui Instituția 
Prefectului - 
județul 
Vaslui 

29.07.201
5 

1.verificarea 
organizării activităților 
de instruire, 
organizate la nivelui 
județului Vaslui;                                                                                                               
2.monitorizarea 
modului în care 
prefecții au: 
numerotat secțiile de 
votare, transmis la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă 
delimitarea și 
numerotarea fiecarei 
secții de votare, adus 
la cunoștință publică 

  Neefectuat     



delimitarea și 
numerotarea secțiilor 
de votare în 
termenele prevăzute 
de lege;                                                                                                              
3.verificarea modului 
de organizare a 
alegerilor anterior 
organizate și 
verificarea respectării 
termenelor legale de 
realizare a 
operațiunilor 
electorale;                                                                                                                                     
4.urmarirea modului 
de stabilire a 
localurilor secțiilor de 
votare și a sediilor 
birourilor electorale 
precum și dotarea cu 
logistică necesara 
desfășurării 
activităților specifice;                                                                                                     
5.informarea asupra 
altor teme electorale. 

 


