
Filiala Nord-Vest 

Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

Cluj comuna 
Pălatca 

03.06.2015 1.respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor 
în domeniul electoral conform 
legislaţiei electorale, a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorităţii Electorale 
Permanente; 
2.modul de actualizare a Registrului 
electoral, respectiv radierea 
persoanelor decedate în termen de 24 
de ore de la luarea  la cunoştinţă  
actului de deces şi a menţiunilor care 
sunt comunicate; 
3.verificarea delimitărilor, repartizărilor 
și a corectitudinii operațiunilor 
efectuate în SIRE; 
4.constatarea şi consemnarea 
punctuală a problemelor apărute în 
utilizarea  SIRE; 
5.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.); 
6.obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
europarlamentare; 
7.verificarea modului de întocmire a 
listelor electorale permanente la nivelul 
UAT; 
8.verificarea modului de păstrare a 

UAT neverificat din 
anul 2011 

Neefectuat 
(desfașurare acțiunii 
DCFPPCE) 

    



registrelor cuprinzând listele electorale 
permanente 
9.verificarea respectării prevederilor 
art. 26 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
10.verificarea semnării şi ştampilării 
listelor electorale permanente de către 
persoanele abilitate;  
11.acordarea de îndrumare electorală 
privind aplicarea prevederilor art. 70 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, 
republicată, privind predarea spre 
topire a listelor electorale permanente;  
12.verificarea existenței/modului de 
întocmire a listelor electorale speciale 
la nivelul UAT; 
13.verificarea modului de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale 
speciale; 
14.verificarea respectării prevederilor 
art. 12 alin. (2) şi (6) din Legea nr. 
33/2007, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
15. verificarea transmiterii de către 
primari a unui exemplar din listele 
electorale speciale la Judecătorie, 
potrivit art. 12 alin. (6) din Legea nr. 
33/2007, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
16.verificarea semnării listelor 
electorale speciale de către persoanele 
abilitate; 
17.verificarea existenței/modului de 
întocmire a listelor electorale 
complementare; 
18.verificarea modului de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale 



complementare; 
19.verificarea respectării prevederilor 
art. 21 alin. (4)-(6) din Legea nr. 
67/2004 privind actualizarea listelor 
electorale complementare;  
20.verificarea efectuarii comunicărilor 
către primari de către I.G.I. sau de către 
instanţele de judecată; 
21. verificarea semnării listelor 
electorale complementare de către 
persoanele abilitate. 
 
 

Cluj comuna 
Ploscoş 

03.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2011 

Neefectuat 
(desfașurare acțiunii 
DCFPPCE) 

    

Cluj comuna Buza 04.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2011 

Neefectuat 
(desfașurare acțiunii 
DCFPPCE) 

    



Cluj comuna 
Cătina 

04.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2011 

Neefectuat 
(desfașurare acțiunii 
DCFPPCE) 

    

Satu Mare  comuna 
Odoreu 

04.06.2015 Obiective 1. Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente) şi de păstrare 
a registrelor cuprinzând listele 
electorale, precum şi modului de 
efectuare a comunicărilor prevăzute de 
lege şi de operare a acestora, la timp, în 
listele electorale. 
Obiective 3. Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 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.). 

UAT neverificat din 
anul 2014 

Efectuat Nu a fost 
întocmit un 
proces-verbal de 
afișare a 
Dispoziției 
primarului nr. 
230/ 2014 de 
delimitare a 
secțiilor de 
votare.                                                                                               
Nu a fost 
întocmit un 
proces-verbal de 
afișare a 
Dispoziției 
primarului nr. 
215/ 2014 de 
stabilire a 
locurilor speciale 
de afișaj 
electoral.                                                                                                  
În cazul a 19 
cetățeni cu drept 
de vot, în lista 
electorală 
permanentă nu 
este trecută 
adresa de 
domiciliu, 
alegătorii fiind 
trecuți în listă, în 
ordine alfabetică. 
În cazul a unui 
număr de 21 de 
cetățeni cu drept 

Întocmirea 
proceselor 
verbale de 
afișare, în toate 
situațiile care se 
impune.                        
Identificarea 
motivelor 
existenței 
omisiunilor 
privind 
domiciliul, tipul, 
seria și numărul 
actului de 
identitate din 
lista electorală 
permanentă și 
eliminarea lor pe 
cât posibil.                                         



de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, 
tipul, seria și 
numărului 
actului de 
identitate. 
 



Sălaj comuna 
Vîrșolț 

04.06.2015 ^ respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor 
în domeniul electoral conform 
legislaţiei electorale, a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorităţii Electorale 
Permanente;                                                                                            
^ modul de actualizare a Registrului 
electoral, respectiv radierea 
persoanelor decedate în termen de 24 
de ore de la luarea  la cunoştinţă  
actului de deces şi a menţiunilor care 
sunt comunicate;                                                                                                             
^ verificarea delimitărilor, repartizărilor 
și a corectitudinii operațiunilor 
efectuate în SIRE;                                                                                                           
^ constatarea şi consemnarea 
punctuală a problemelor apărute în 
utilizarea  SIRE;                                                                                                                       
^ 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.);                                                                                                                       
^ obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
europarlamentare;                                                                                                            
^ verificarea modului de întocmire a 
listelor electorale permanente la nivelul 
UAT;                                                                                                                         
^ verificarea modului de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale 
permanente;                                                                                                              
^ verificarea respectării prevederilor 
art. 26 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare;                                                                                                   

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
costatate 
nereguli 

Nu au fost 
dispuse măsuri 



^verificarea semnării şi ştampilării 
listelor electorale permanente de către 
persoanele abilitate;                                                                     
^ acordarea de îndrumare electorală 
privind aplicarea prevederilor art. 70 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, 
republicată, privind predarea spre 
topire a listelor electorale permanente;                                                                                     
^ verificarea existenței/modului de 
întocmire a listelor electorale speciale 
la nivelul UAT;                                                                                                              
^ verificarea modului de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale 
speciale;                                                                                                                      
^ verificarea respectării prevederilor 
art. 12 alin. (2) şi (6) din Legea nr. 
33/2007, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;                                                                                           
^ verificarea transmiterii de către 
primari a unui exemplar din listele 
electorale speciale la Judecătorie, 
potrivit art. 12 alin. (6) din Legea nr. 
33/2007, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;                                                                                                     
^ verificarea semnării listelor electorale 
speciale de către persoanele abilitate;                                                                                      
^ verificarea existenței/modului de 
întocmire a listelor electorale 
complementare;                                                                                                               
^ verificarea modului de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale 
complementare;                                                            
^ verificarea respectării prevederilor 
art. 21 alin. (4)-(6) din Legea nr. 
67/2004 privind actualizarea listelor 
electorale complementare;                  
^ verificarea efectuarii comunicărilor 
către primari de către I.G.I. sau de către 



instanţele de judecată;                                                                                                      
^verificarea semnării listelor electorale 
complementare de către persoanele 
abilitate. 

Sălaj comuna 
Pericei 

04.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
costatate 
nereguli 

Nu au fost 
dispuse măsuri 



Satu Mare  comuna 
Lazuri 

05.06.2015 Obiective 1. Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente şi 
complementare) şi de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale, 
precum şi modului de efectuare a 
comunicărilor prevăzute de lege şi de 
operare a acestora, la timp, în listele 
electorale. 
Obiective 3. Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 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.). 

UAT neverificat din 
anul 2010 

Efectuat Nu a fost 
întocmit un 
proces-verbal de 
afișare a 
Dispoziției 
primarului nr. 
44/ 25.09.2014 
de delimitare a 
secțiilor de 
votare.                                                                                                
În cazul a 46 de 
cetățeni cu drept 
de vot, în lista 
electorală 
permanentă nu 
este trecută 
adresa de 
domiciliu, 
alegătorii fiind 
trecuți în listă, în 
ordine alfabetică. 
În cazul a 62 de 
cetățeni cu drept 
de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, 
tipul, seria și 
numărului 
actului de 
identitate, un 
număr de 3 
alegători din cei 
62, fiind în 
aceeași situație, 
dar nefiind 
trecută nici 
adresele de 

Întocmirea 
proceselor 
verbale de 
afișare, 
documentelor 
care se aduc la 
cunoștință 
publică.                                                                            
Identificarea 
motivelor 
omisiunilor din 
lista electorală 
permanentă și 
remedierea lor 
pe cât posibil. 



domiciliu.  



Bistrița-
Năsăud 

comuna 
Negrilești 

09.06.2015 Obiectiv 1:Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiectiv 2: Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente şi 
complementare) şi de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale, 
precum şi modului de efectuare a 
comunicărilor prevăzute de lege şi de 
operare a acestora, la timp, în listele 
electorale; 
Obiectiv 3: Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege; 
Obiectiv 4: Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora; 
Obiectiv 5: 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.). 

UAT neverificat din 
2013 

Efectuat *Operarea 
radierilor în RE s-
a efectuat în 
termen de 24 de 
ore de la luarea 
la cunoștință. 

Nu au fost 
dispuse măsuri. 

Bistrița-
Năsăud 

comuna 
Ciceu-
Giurgești 

09.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
02.09.2014 

Efectuat *Operarea 
radierilor în RE s-
a efectuat în 
termen de 24 de 
ore de la luarea 
la cunoștință. 

Nu au fost 
dispuse măsuri. 



Sălaj comuna 
Creaca 

09.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
costatate 
nereguli 

Nu au fost 
dispuse măsuri 

Sălaj comuna 
Năpradea 

09.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Listele electorale 
complementare 
nu au putut fi 
prezentate, 
secretarul 
comune în 
concediu 

Transmiterea 
dovezii 
existenței listelor 
electorale 
complementare 
pâna la data de 
30.06.2015  

Cluj Instituția 
Prefectului  
Județul Bihor 

10.06.2015 discuții cu privire la stadiul măsurilor 
avute în vedere pentru organizarea şi 
desfăşurarea în bune condiții a 
referendumului planificat a avea loc pe 
data de 14 iunie 2015 

  efectuat     

Cluj Birou 
Județean 
Bihor 

10.06.2015 verificarea modului de organizare şi 
desfăşurare a activității specifice 

  efectuat     

BIHOR Primăria 
municipiului 
Oradea 

10.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2015 

Efectuat * Exemplarele 
anterioare ale 
LEP au fost 
predate spre 
topire 
*Ulterior 
importului de 
date de la 
DEPABD din 
08.06.2015 s-a 
constat că secția 
115 are arondați 
un număr de 
2021 alegători 

*Delimitarea 
secțiilor de 
votare conform 
art.18 din Legea 
35/2008, până la 
următorul 
scrutin 
*Operarea în 
mod permanent 
a actualizărilor în 
RE în termenul 
legal 



Satu Mare  comuna 
Medieșu 
Aurit 

10.06.2015 Obiective 1. Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente şi 
complementare) şi de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale, 
precum şi modului de efectuare a 
comunicărilor prevăzute de lege şi de 
operare a acestora, la timp, în listele 
electorale. 
Obiective 3. Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 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.). 

UAT neverificat din 
anul 2014 

Efectuat Nu a fost 
întocmit un 
proces-verbal de 
afișare a 
dispoziției 
primarului de 
delimitare a 
secțiilor de 
votare.                                                                                                                  
Nu a fost 
întocmit un 
proces-verbal de 
afișare a 
Dispoziției 
primarului nr. 
449/ 2014 de 
stabilire a 
locurilor speciale 
de afișaj 
electoral.                                                                                                                   
În cazul a 28 
cetățeni cu drept 
de vot, în lista 
electorală 
permanentă nu 
este trecută 
adresa de 
domiciliu, 
alegătorii fiind 
trecuți în listă, în 
ordine alfabetică. 
În cazul unui 
număr de 10 
cetățeni cu drept 
de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, 

Popularizarea 
dreptului 
alegătorilor de 
consultare a 
listelor 
electorale, în 
afara perioadei 
electorale și în 
perioada 
electorală, la 
sediul primăriei 
comunei 
Medieșu Aurit și 
la sediile secțiilor 
de votare, printr-
un anunț cu 
proces verbal de 
afișare.                                                                                            
Întocmirea 
procesului-
verbal de afișare 
pentru toate 
actele 
administrative cu 
caracter 
electoral de 
interes public și 
a anunțurilor/ 
informărilor.                                 
Identificarea 
motivelor 
omisiunilor din 
lista electorală 
permanentă și 
remedierea lor 
pe cât posibil. 



tipul, seria și 
numărului 
actului de 
identitate, un 
alegător din cei 
10 fiind în 
aceeași situație, 
nefiind trecută 
nici adresa de 
domiciliu.                                               
Primarul nu și-a 
îndeplinit 
atribuția 
prevăzută de 
lege, de 
popularizare a 
dreptului 
alegătorilor de 
consultare 
listelor 
electorale, în 
afara perioadelor 
electorale, la 
sediul primăriei 
comunei 
Medieșu Aurit.                                                                                                               
 

Satu Mare  S.P.C.L.E.P. 
comuna 
Medieșu 
Aurit 

10.06.2015 Obiectiv 1: Respectarea hotărârilor și 
instrucţiunilor adoptate de AEP;  
Obiectiv 2: Acordarea de îndrumare 
pentru aplicarea legislației electorale; 
Obiectiv 3: Informare privind 
problemele de natură tehnică și 
organizatorică întâmpinate în 
pregătirea și desfășurarea consultărilor 

Neverificat din 
anul 2014 

Efectuat - - 



electorale anterioare; 
Obiectiv 4: Obţinerea de informaţii cu 
privire la UAT-urile arondate serviciului, 
populaţia deservită, acte de identitate 
emise, expirate, emise şi neridicate 

Satu Mare  comuna Apa 10.06.2015 Obiective 1. Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente şi 
complementare) şi de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale, 
precum şi modului de efectuare a 
comunicărilor prevăzute de lege şi de 
operare a acestora, la timp, în listele 
electorale. 
Obiective 3. Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 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 

UAT neverificat din 
anul 2014 

Efectuat În cazul a 55 de 
cetățeni cu drept 
de vot, în lista 
electorală 
permanentă nu 
este trecută 
adresa de 
domiciliu, 
alegătorii fiind 
trecuți în listă, în 
ordine alfabetică.                                             
În cazul a 6 
cetățeni cu drept 
de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, 
tipul, seria și 
numărului 
actului de 
identitate.                                                                         
Primarul nu și-a 
îndeplinit 
atribuția 
prevăzută de 
lege, de 
popularizare a 
dreptului 
alegătorilor, de 
consultare a 
listelor 

Identificarea 
motivelor 
omisiunilor din 
lista electorală 
permanentă și 
remedierea lor 
pe cât posibil.                                                         
Popularizarea 
dreptului 
alegătorilor de 
consultare a 
listelor 
electorale, în 
afara perioadei 
electorale și în 
perioada 
electorală la 
sediul primăriei, 
precum și la 
secțiile de 
votare, printr-un 
anunț întocmit 
cu proces-verbal 
de afișare.                                                              
Inventarierea 
logisticii 
electorale.                                                         
Atribuirea 
numerelor 
administrative în 
cazurile în care 



etc.). electorale, la 
sediul Primăriei 
comunei Apa.         
Logistica 
electorală nu 
este inventariată. 
Există imobile 
fără număr 
administrativ. 

se impune. 

Bistrița-
Năsăud 

comuna Tiha 
Bîrgăului 

11.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
09.10.2014 

Neefectuat 
(Reprezentanţii 
instituţiei ne-au 
anunţat că în ziua 
controlului vor 
participa la o sedinta 
la Instituţia 
Prefectului) 

    



Bistrița-
Năsăud 

comuna 
Prundu 
Bîrgăului 

11.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
04.09.2014 

Neefectuat 
(Reprezentanţii 
instituţiei ne-au 
anunţat că în ziua 
controlului vor 
participa la o sedinta 
la Instituţia 
Prefectului) 

    

MARAMUREŞ Primăria 
municipiului 
Baia Mare 

11.06.2015 Obiectiv 1. Respectarea și îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei electorale, a 
instrucţiunilor şi hotărârilor Autorităţii 
Electorale Permanente; 
Obiectiv 2. Modul de actualizare a 
Registrului electoral, respectiv radierea 
persoanelor decedate în termen de 24 
de ore de la luarea  la cunoştinţă a 
actului de deces şi a menţiunilor care 
sunt comunicate; 
Obiectiv 3. Corectitudinea operațiunilor 
efectuate în SIRE; 
Obiectiv 4. Modul 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.); 
Obiectiv 5. Modul de întocmire și 
păstrare a listelor electorale la nivelul 
UAT. 

UAT neverificat din 
anul 2013 

Efectuat în data de 
12.06.2015 

Se asigură 
publicitatea 
posibilității 
consultării 
datelor cuprinse 
în listele 
electorale cu 
respectarea 
prevederilor Legii 
nr. 677/2001.  
Radierea 
persoanelor 
decedate se face 
pe baza 
comunicărilor, cu 
respectarea 
termenului legal, 
24 de ore de la 
luarea  la 
cunoştinţă. 

Fără măsuri 
dispuse 

MARAMUREŞ  SPCLEP Baia 
Mare 

11.06.2015 Obiectiv 1: Respectarea hotărârilor și 
instrucţiunilor adoptate de AEP;  
Obiectiv 2: Acordarea de îndrumare 
pentru aplicarea legislației electorale; 
Obiectiv 3: Informare privind 
problemele de natură tehnică și 
organizatorică întâmpinate în 

neverificat din anul 
2013 

Efectuat în data de 
12.06.2016 

nu este cazul nu este cazul 



pregătirea și desfășurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
Obiectiv 4: Obţinerea de informaţii cu 
privire la UAT-urile arondate serviciului, 
populaţia deservită, acte de identitate 
emise, expirate, emise şi neridicate 

MARAMUREŞ  Instituția 
Prefectului 
județul 
Maramureș 

11.06.2015 Verificarea existenţei unor situaţii care 
să determine eventuale alegeri locale 
partiale; 

  Neefectuat     

MARAMUREŞ  Consiliul 
județean MM 

11.06.2015     Neefectuat     



MARAMUREŞ  Inspectoratul 
General 
pentru 
Imigrări MM 

11.06.2015 Informare privind eventualele 
probleme de natură tehnică și 
organizatorică întâmpinate în 
comunicarea către UAT a listelor 
electorale complementare 

  Neefectuat     

Sălaj comuna 
Bocșa 

11.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Neefectuat/ 
secretarul comunei 
în concediu medical 

    



Sălaj comuna 
Coșeiu 

11.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
costatate 
nereguli 

Nu au fost 
dispuse măsuri 



Satu Mare  comuna 
Porumbești 

11.06.2015 Obiective 1. Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente şi 
complementare) şi de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale, 
precum şi modului de efectuare a 
comunicărilor prevăzute de lege şi de 
operare a acestora, la timp, în listele 
electorale. 
Obiective 3. Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 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.). 

UAT neverificat din 
anul 2010 

Efectuat Nu s-a putut face 
dovada 
imprimării listei 
electorale 
permanente, în 
termenul 
prevăzut de lege.               
Nu a fost 
întocmit un 
proces-verbal de 
afișare a 
Dispoziției 
primarului nr. 
469/ 2014 de 
delimitare a 
secțiilor de 
votare.                                                                                                
În cazul a 7 de 
cetățeni cu drept 
de vot, în lista 
electorală 
permanentă nu 
este trecută 
adresa de 
domiciliu, 
alegătorii fiind 
trecuți în listă, în 
ordine alfabetică.       
În cazul unui 
număr de 13 de 
cetățeni cu drept 
de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, 
tipul, seria și 
numărului 
actului de 

Întocmirea unui 
proces-verbal de 
constatare a 
descărcării 
pachetului 
electoral si 
imprimării listei 
electorale 
permanente.                                                           
Întocmirea unui 
proces-verbal de 
afișare pentru 
toate actele 
administrative cu 
caracter 
electoral și a 
anunțurilor/ 
informărilor.                                                       
Identificarea 
motivelor 
omisiunilor din 
lista electorală 
permanentă și 
remedierea lor 
pe cât posibil.                                                     
Publicarea unui 
anunț cu privire 
la posibilitatea 
consultării 
listelor 
electorale, de 
către alegători, 
atât la sediul 
primăriei, cât și 
la sediul secțiilor 
de votare când 
sunt înființate, 
cu proces-verbal 



identitate.                                           
Primarul nu si-a 
îndeplinit 
atribuția 
prevăzută de 
lege, de a asigura 
condițiile 
necesare 
consultării, de 
către alegători, a 
listei electorale 
permanente, 
atât la sediul 
primăriei, cât și 
la sediul secțiilor 
de votare când 
sunt înființate, 
prin publicarea 
unui anunț în 
acest sens, afișat 
cu proces-verbal 
de afișare.                                                                                                    
Nu a fost 
întocmit un 
proces-verbal de 
afișare a 
Dispoziției 
primarului nr. 
452/ 2014 de 
stabilire a 
locurilor speciale 
de afișaj 
electoral.                                                                       
Cele 4 urne de 
vot fixe sunt 
insuficiente.                                                                      
Logistica 
electorală nu 

de afișare.                          
Confecționarea a 
încă 2 urne de 
vot fixe. 
Inventarierea 
logisticii 
electorale. 



este inventariată.   



Satu Mare  oraș Ardud 12.06.2015 Obiective 1. Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente şi 
complementare) şi de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale, 
precum şi modului de efectuare a 
comunicărilor prevăzute de lege şi de 
operare a acestora, la timp, în listele 
electorale. 
Obiective 3. Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 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.). 

UAT neverificat din 
anul 2012 

Efectuat În cazul a 90 de 
cetățeni cu drept 
de vot, în lista 
electorală 
permanentă nu 
este trecută 
adresa de 
domiciliu, 
alegătorii fiind 
trecuți în listă, în 
ordine alfabetică.                                             
În cazul unui 
număr de 27 
cetățeni cu drept 
de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, 
tipul, seria și 
numărului 
actului de 
identitate, un 
număr de 11 
alegători din cei 
27, fiind în 
aceeași situație, 
dar nefiind 
trecută nici 
adresa de 
domiciliu.                               
Nu a fost 
întocmit un 
proces-verbal de 
afișare a 
Dispoziției 
primarului nr. 
646/ 2014 de 
stabilire a 

Identificarea 
motivelor 
omisiunilor din 
lista electorală 
permanentă și 
remedierea lor 
pe cât posibil.                                                              
Întocmirea 
procesului-
verbal de afișare 
pentru toate 
actele 
administrative cu 
caracter 
electoral și a 
anunțurilor/ 
informărilor.                                                      
Inventarierea 
logisticii 
electorale. 



locurilor speciale 
de afișaj 
electoral.     

Satu Mare  S.P.C.L.E.P. 
Oraș Ardud 

12.06.2015 Obiectiv 1: Respectarea hotărârilor și 
instrucţiunilor adoptate de AEP;  
Obiectiv 2: Acordarea de îndrumare 
pentru aplicarea legislației electorale; 
Obiectiv 3: Informare privind 
problemele de natură tehnică și 
organizatorică întâmpinate în 
pregătirea și desfășurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
Obiectiv 4: Obţinerea de informaţii cu 
privire la UAT-urile arondate serviciului, 
populaţia deservită, acte de identitate 
emise, expirate, emise şi neridicate 

 neverificat din 
anul 2012 

Efectuat - - 

Sălaj comuna 
Chieșd 

16.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 

Unitate 
necontrolată din 

Efectuat Nu au fost 
costatatenereguli 

Nu au fost 
dispuse măsuri 



Vîrșolț 2014 

Sălaj comuna 
Hereclean 

16.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
costatate 
nereguli 

Nu au fost 
dispuse măsuri 



Satu Mare  comuna 
Supur 

16.06.2015 Obiective 1. Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente) şi de păstrare 
a registrelor cuprinzând listele 
electorale, precum şi modului de 
efectuare a comunicărilor prevăzute de 
lege şi de operare a acestora, la timp, în 
listele electorale. 
Obiective 3. Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 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.). 

UAT neverificat din 
anul 2013 

Neefectuat din cauza 
producerii 
calamităților 
naturale. 

- - 



Satu Mare  municipiul 
Satu Mare 

17.06.2015 Obiective 1. Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente şi 
complementare) şi de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale, 
precum şi modului de efectuare a 
comunicărilor prevăzute de lege şi de 
operare a acestora, la timp, în listele 
electorale. 
Obiective 3. Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 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.). 

UAT neverificat din 
anul  2014 

Neefectuat din cauza 
modificării 
programului 
conducerii filialei - 
deplasare la sediul 
AEP. 

- - 



Satu Mare  S.P.C.L.E.P. 
municipiul 
Satu Mare 

17.06.2015 Obiectiv 1: Respectarea hotărârilor și 
instrucţiunilor adoptate de AEP;  
Obiectiv 2: Acordarea de îndrumare 
pentru aplicarea legislației electorale; 
Obiectiv 3: Informare privind 
problemele de natură tehnică și 
organizatorică întâmpinate în 
pregătirea și desfășurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
Obiectiv 4: Obţinerea de informaţii cu 
privire la UAT-urile arondate serviciului, 
populaţia deservită, acte de identitate 
emise, expirate, emise şi neridicate 

neverificat din anul 
2010 

Neefectuat din cauza 
modificării 
programului 
conducerii filialei - 
deplasare la sediul 
AEP. 

- - 

Satu Mare  Serviciul 
pentru 
Imigrări Satu 
Mare 

17.06.2015 Informare privind eventualele 
probleme de natura tehnică și 
organizatorică întâmpinate în 
comunicarea către unitățile 
administrativ-teritoriale a listelor 
electorale complementare.                                                                                                    
Modul de întocmire şi actualizare a  
listelor electorale complementare, 
astfel încât să cuprindă pe toţi cetățenii 
Uniunii Europene cu drept de vot care 
se află în evidenţele Oficiului Român 
pentru Imigrări şi au domiciliul sau 
reşedinţa în localitatea pentru care se 
întocmeşte lista.                                                                                  
Efectuarea comunicărilor de către 
Oficiul Român pentru Imigrări, către 
primari, a deceselor cetăţenilor Uniunii 
Europene, pentru a fi radiați din listele 
electorale complementare  

- Neefectuat din cauza 
modificării 
programului 
conducerii filialei - 
deplasare la sediul 
AEP. 

- - 

Satu Mare  B.J.A.B.D.E.P. 
Satu Mare 

17.06.2015 Depistarea și corectarea diferențelor 
între datele din Registrul Național 
pentru Evidența Persoanelor și datele 
din Registrul electoral, implicit în listele 
electorale permanente ale unităților 
administrativ-teritoriale. 

- Neefectuat din cauza 
modificării 
programului 
conducerii filialei - 
deplasare la sediul 
AEP. 

- - 



Sălaj comuna 
Someș 
Odorhei 

18.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
costatate 
nereguli 

Nu au fost 
dispuse măsuri 

Sălaj comuna 
Benesat 

18.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
costatate 
nereguli 

Nu au fost 
dispuse măsuri 

Bistrița-
Năsăud 

comuna 
Telciu 

18.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
10.09.2014 

Efectuat *Operarea 
radierilor în RE 
nu s-a efectuat în 
termen de 24 de 
ore de la luarea 
la cunoștință. 

* Actualizarea 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor 
români/radierea 
acestora să se 
facă în cel mult 
24 de ore de la 
luarea la 
cunoştinţă.                              
* Comunicarea 
de către ofiţerii 
de stare civilă a  
deceselor 
înregistrate, în 
scris, prin 
adresă, către 
operatori.                          

Bistrița-
Năsăud 

comuna 
Runcu Salvei 

18.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
09.09.2014 

Efectuat *Operarea 
radierilor în RE s-
a efectuat în 
termen de 24 de 
ore de la luarea 
la cunoștință. 

Nu au fost 
dispuse măsuri. 

Bistrița-
Năsăud 

comuna Șieuț 18.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
06.10.2014 

Neefectuat 
(Operatorul SIEN ne-
a anunţat ca se află 
in concediu de 
odihnă) 

    



Bistrița-
Năsăud 

comuna Șieu 18.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
06.10.2014 

Neefectuat 
(Reprezentanţii 
instituţiei ne-au 
anunţat că nu se află 
la sediul  în ziua 
controlului) 

    

Satu Mare  comuna Pomi 18.06.2015 Obiective 1. Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente şi 
complementare) şi de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale, 
precum şi modului de efectuare a 
comunicărilor prevăzute de lege şi de 
operare a acestora, la timp, în listele 
electorale. 
Obiective 3. Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 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.). 

UAT neverificat din 
anul  2012 

Efectuat În cazul a 2 
cetățeni cu drept 
de vot, în lista 
electorală 
permanentă nu 
este trecută 
adresa de 
domiciliu, 
alegătorii fiind 
trecuți în listă, în 
ordine alfabetică.                                                  
În cazul unui 
număr de 9 
cetățeni cu drept 
de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, 
tipul, seria și 
numărului 
actului de 
identitate.                                           
Primarul nu si-a 
îndeplinit 
atribuția 
prevăzută de 
lege, de a asigura 
condițiile 
necesare 
consultării, de 
către alegători, a 
listei electorale 

Afișarea unui 
anunț privind 
posibilitatea 
consultării listei 
electorale 
permanente, în 
afara perioadei 
electorale, cu 
proces-verbal de 
afișare. 
Identificarea 
punctuală a 
motivelor 
lipsurilor 
constatate din 
listele electorale 
și eliminarea lor  
pe cât posibil. 



permanente, 
atât la sediul 
primăriei, cât și 
la sediul secțiilor 
de votare când 
sunt înființate, 
nepublicând un 
anunț în acest 
sens, afișat cu 
proces-verbal de 
afișare. 



Satu Mare  comuna 
Valea Vinului 

18.06.2015 Obiective 1. Respectarea şi îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul electoral 
conform legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. Verificarea modului de 
întocmire şi actualizare a listelor 
electorale (permanente şi 
complementare) şi de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale, 
precum şi modului de efectuare a 
comunicărilor prevăzute de lege şi de 
operare a acestora, la timp, în listele 
electorale. 
Obiective 3. Verificarea modului de 
actualizare a datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registru electoral şi radierea 
acestora în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. Îndrumare electorală şi 
asistenţă de natură tehnică asupra 
problemelor privind derularea 
programului SIRE şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 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.). 

UAT neverificat din 
anul  2014 

Efectuat Nu a fost 
întocmit un 
proces-verbal de 
afișare a 
Dispoziției 
primarului nr. 
78/ 2014 de 
delimitare a 
secțiilor de 
votare.                                                                                               
În cazul a 7 
cetățeni cu drept 
de vot, în lista 
electorală 
permanentă nu 
este trecută 
adresa de 
domiciliu, 
alegătorii fiind 
trecuți în listă, în 
ordine alfabetică.                                                  
În cazul unui 
număr de 11 
cetățeni cu drept 
de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, 
tipul, seria și 
numărului 
actului de 
identitate.                                           
Primarul nu a 
îndeplinit 
atribuția 
prevăzută de 
lege de a asigura 
alegătorilor 

Întocmirea unui 
proces-verbal 
din care să reiasă 
faptul că listele 
electorale 
permanente au 
fost descărcate 
din aplicație și 
imprimate, în 
termenul 
prevăzut de lege.                                                                                                 
Întocmirea 
procesului-
verbal de afișare 
pentru toate 
actele 
administrative cu 
caracter 
electoral de 
interes public și 
a anunțurilor/ 
informărilor.        
Întocmirea și 
afișarea, cu 
proces-verbal, a 
unui anunț din 
care să reiasă 
posibilitatea 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale, atât 
în perioada 
alegerilor cât și 
în afara ei.                                                                 
Identificarea 
punctuală a 
motivelor 
lipsurilor 



posibilitatea 
consultării listei 
electorale 
permanente, 
prin publicarea 
unui anunț în 
acest sens, afișat 
cu proces-verbal 
de afișare.                                                                                                        
Nu a fost 
întocmit un 
proces-verbal de 
afișare a 
Dispoziției 
primarului nr. 
85/ 2014 de 
stabilire a 
locurilor speciale 
de afișaj 
electoral.                                                                           
Există doar 8 
urne de vot fixe 
din totalul 
necesar de 12.       

constatate din 
listele electorale 
și eliminarea lor  
pe cât posibil.               
Confecționarea a 
încă 4 urne de 
vot fixe și pe cât 
posibil din 
material mai 
rezistent. 

Sălaj comuna 
Crișeni 

23.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Neefectuat/ 
participare la 
instruiere control 
finanțare partide 
politice 

    



Sălaj comuna 
Băbeni 

23.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Neefectuat/ 
participare la 
instruiere control 
finanțare partide 
politice 

    

Bistrița-
Năsăud 

comuna 
Zagra 

23.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
09.09.2014 

Neefectuat 
(Participarea d-nei 
Vlad Maria la 
sesiunea de instruire 
organizată de către 
DCFPPCE la Filiala 
Nord-Vest Cluj) 

    

Bistrița-
Năsăud 

comuna 
Dumitra 

23.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
18.09.2014 

Neefectuat 
(Participarea d-nei 
Vlad Maria la 
sesiunea de instruire 
organizată de către 
DCFPPCE la Filiala 
Nord-Vest Cluj) 

    

Cluj comuna 
Călătele 

23.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2011 

Neefectuat 
(desfașurare acțiunii 
DCFPPCE) 

    

Cluj comuna 
Sâncraiu 

23.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2011 

Neefectuat 
(desfașurare acțiunii 
DCFPPCE) 

    

BIHOR comuna  
Criștioru de 
Jos 

23.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2012 

Neefectuat     

BIHOR comuna 
Cărpinet 

23.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2012 

Neefectuat     

BIHOR orașul 
 Valea lui 
Mihai 

24.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2014 

Efectuat *Radierile din 
Registrul 
Electoral au fost 
realizate în 
termen de 24 de 
ore de la 
comunicare 

Nu este cazul 



*Exemplarele 
anterioare ale 
LEP nu au fost 
predate spre 
topire 

BIHOR comuna 
Cherechiu 

24.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2009 

Efectuat *Radierile din 
Registrul 
Electoral au fost 
realizate în 
termen de 24 de 
ore de la 
comunicare 
*Exemplarele 
anterioare ale 
LEP nu au fost 
predate spre 
topire 

Nu este cazul 

BIHOR S.P.C.L.E.P. 
 Valea lui 
Mihai 

24.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 10.06.2015 la SPCLEP 
Medieşu Aurit 

neverificat din 
2009 

Efectuat SPCLEP Valea lui 
Mihai deservește 
4 UAT-uri și o 
populație de 
21919 locuitori 

Nu este cazul 

Sălaj comuna Letca 25.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
costatate 
nereguli 

nu au fost 
dispuse măsuri 

Sălaj comuna 
Lozna 

25.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
costatate 
nereguli 

nu au fost 
dispuse măsuri 



Bistrița-
Năsăud 

comuna 
Dumitrița 

25.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
26.08.2014 

Neefectuat 
(Pregătire pentru 
misiunea de control 
la PNL Bistriţa-
Năsăud) 

    

Bistrița-
Năsăud 

comuna 
Cetate 

25.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
07.10.2014 

Neefectuat 
(Pregătire pentru 
misiunea de control 
la PNL Bistriţa-
Năsăud) 

    

Cluj comuna Jucu 25.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2012 

Neefectuat 
(desfașurare acțiunii 
DCFPPCE) 

    

Cluj comuna Iclod 25.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2012 

Neefectuat 
(desfașurare acțiunii 
DCFPPCE) 

    

Sălaj comuna 
Carastelec 

30.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 04.06.2015 în Comuna 
Vîrșolț 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Radierea cu 
intârziere a 
deceselor 

Radierea 
deceselor în 
termen de 
maxim 24 ore de 
la luarea la 
cunoștință a 
cazurilor 

Cluj Birou 
Județean 
Bistrita-
Năsăud 

30.06.2015 verificarea modului de organizare şi 
desfăşurare a activității specifice 

  Neefectuat 
(desfașurare acțiunii 
DCFPPCE) 

    

Bistrița-
Năsăud 

comuna 
Livezile 

30.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 09.06.2015 în 
comuna Negrilești 

UAT neverificat din 
26.08.2014 

Neefectuat (Misiune 
de control la PNL 
Organizaţia Bistriţa-
Năsăud de către d-
na Vld Maria 
împreuna cu d-na 
Bologa Daniela) 

    



Bistrița-
Năsăud 

SPCLEP 
Livezile 

30.06.2015 Obiectiv 1: Respectarea hotărârilor și 
instrucţiunilor adoptate de AEP;  
Obiectiv 2: Acordarea de îndrumare 
pentru aplicarea legislației electorale; 
Obiectiv 3: Informare privind 
problemele de natură tehnică și 
organizatorică întâmpinate în 
pregătirea și desfășurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
Obiectiv 4: Obţinerea de informaţii cu 
privire la UAT-urile arondate serviciului, 
populaţia deservită, acte de identitate 
emise, expirate, emise şi neridicate. 

Neverificat din 
23.03.2010 

Neefectuat (Misiune 
de control la PNL 
Organizaţia Bistriţa-
Năsăud de către d-
na Vld Maria 
împreuna cu d-na 
Bologa Daniela) 

    

BIHOR municipiul 
 Marghita 

30.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2014 

Neefectuat     

BIHOR comuna 
 Abrămuț 

30.06.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 03.06.2015 în Comuna 
Pălatca 

UAT neverificat din 
anul 2009 

Neefectuat     

 


