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Constatări

Brăila

Comuna Salcia
Tudor

16.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare fiind semnate pe
ultima filă de acesta şi de către
primarul comunei.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente, pe străzi și apoi în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
în cazul celor fără menţiuni
complete pivind adresa de
domiciliu.
3. 8(opt) alegători sunt înscriși în
lista electorală permanentă fără
serie şi număr act de identitate și
938 de alegători fără mențiuni la
adresa de domiciliu..
4. În intervalul: 12.03.2015 –
16.06.2015, s-au înregistrat un
număr de 7 (șapte) acte de deces
pentru alegători cu ultimul
domiciliu în comună 6 fiind
radiate în Registrul electoral de
către, persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să opereze
în Registrul electoral, cu
respectarea termenului legal de
24 ore de la data luării la
conoștință a decesului, un act, cu
depășirea termenului de 24 de
ore.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de

Măsuri dispuse

Măsuri dispuse cu caracter permanent:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente inclusiv
asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare.

popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai în
perioada electorală. La data
controlulu există un afiș de
informare afișat la avizierul
Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spre topire.

Brăila

Comuna Viziru

17.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
nu au fost puse la dispoziția
echipei de control.
2. În intervalul: 05.03.2015 –
16.06.2015, s-au înregistrat un
număr de 20 acte de deces
pentru alegători cu ultimul
domiciliu în comuna Viziru sau în
alt UAT, 9 fiind radiate în
Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să opereze
în Registrul electoral, cu
respectarea termenului legal de
24 ore de la data luării la
conoștință a decesului, 7 acte de
deces fiind radiate cu depășirea
termenului de 24 de ore, 4 acte
de deces nefiind radiate.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai în
perioada electorală. La data
controlulu există un afiș de
informare afișat la avizierul
Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spre topire, conform
PV nr. 1023/06.02.2015.

Măsuri dispuse cu caracter permanent:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente inclusiv
asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare.
3. Punerea la dispoziția echipei de control a Listei
electorale permanente, conf. art 26 din Legea nr.
35/2008, actualizată.

Brăila

Comuna Berteștii de
Jos

18.06.2015

Control neefectuat
Controlul va fi
reprogramat

Brăila

Comuna Măxineni

23.06.2015

Control efectuat în data
de 18.06.2016

Brăila

Comuna Vădeni

24.06.2015

Control efectuat

Brăila

Comuna Chiscani

25.06.2015

Control neefectuat
Controlul a fost
reprogramat și efectuat în
data de 23.06.2015

1. Un număr de 4 alegători sunt
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate și 962 fără
mențiune la adresa de domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

Măsuri dispuse cu caracter permanent:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
alegătorilor din Registrul electoral şi radierea
acestora conf. prevederilor art. 23 din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente inclusiv
asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare.

Buzău

Orașul Pogoanele

02.06.15

Efectuat

1. Decesele înregistrate nu sunt
toate operate în Registrul
electoral.
2. Lista electorală permanentă
este păstrată în condiții
corespunzătoare și este semnată
de primar si secretar.
3. Lista electorală complementară
este păstrată în condiții
corespunzătoare și este semnată
de primar si secretar.
4. 10 alegători sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate și 717
alegători fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
5. În intervalul 01 decembrie
2014 - 01 iunie 2015 s-au
înregistrat 65 acte de deces din
care un număr de 56 alegători
decedati, au avut domiciliul în
orașul Pogoanele. Din totalul
actelor de deces emise 58 au fost
radiate din Registrul electoral de
către persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să opereze
în Registrul electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesuluii și 7 acte
de deces au fost radiate cu
depășirea termenului legal de 24
ore
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.

Recomandări:
1. Predarea spre topire prin intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.
2. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 4/2008 şi
nr. 5/2014.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în cazurile prevăzute
de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare, raportat la
disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen de realizare:
în 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun actualizarea sau
radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.

Buzău

S.P.C.L.E.P
Pogoanele

02.06.15

Efectuat

1.La nivelul SPCLEP Pogoanele la
momentul actual nu există cărți
de alegător rămase nedistribuite.
3. Pentru punerea în legalitate a
persoanelor fără acte de
identitate sau cu acte de
identitate expirate, se
organizează acțiuni cu camera
mobilă, doar la solicitarea
primăriilor din localitățile
arondate sau se trimit către
posturile locale, trimestrial, tabele
în vederea luării legăturii cu
persoanele ale căror acte de
identitate au expirat.

1. Depunerea diligențelor necesare pentru intrarea
în legalitate a alegătorilor înscriși în listele
electorale permanente fără mențiuni complete
privind adresa de domiciliu și fără seria și numărul
actului de identitate.
Termen de
realizare: permanent.

Buzău

Comuna Rușețu

02.06.15

Efectuat

1. Decesele înregistrate nu sunt
toate operate în Registrul
electoral.
2. Lista electorală permanentă
este păstrată în condiții
corespunzătoareși este este
semnată de primar și de
secretarul UAT .
3. 14 alegători sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate și 277
alegători fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
4. În intervalul 01 decembrie
2014 - 02 iunie 2015 s-au
înregistrat 41 acte de deces din
care un număr de 37 alegători
decedati, au avut domiciliul în
comuna Rușețu. Din totalul
actelor de deces emise 37 au fost
radiate din Registrul electoral de
către persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să opereze
în Registrul electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului, 3 acte de
deces au fost radiate cu depășirea
termenului legal de 24 ore și un
act de deces era neradiat din
Registrul Electoral la data
controlului.
5. Potrivit datelor furnizate nu se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care alegătorii sa fie informaţi cu
privire la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire prin intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.
Măsuri dispuse:
1. Ridicarea LEC de la Biroul pentru Imigrări al Jud
Buzău și păstrarea acesteia într-un registru special
cu file detașabile și semnarea acesteia de către
primarul și secretarul UAT conform art. 21 alin. (3)
din Legea 115/2015.
2.
Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în cazurile prevăzute
de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare, raportat la
disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen de realizare:
în 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun actualizarea sau
radierea.
3. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.

modificările ulterioare. La data
controlului nu există o notă de
informare afișată la avizierul
Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.
7.Listele electorale
complementare nu au fost
preluate de la Serviciul pentru
Imigrări Buzău.

Buzău

Comuna Lopătari

03.06.15

Efectuat

1. Decesele înregistrate nu sunt
toate operate în Registrul
electoral.
2. Lista electorală permanentă
este păstrată în condiții
corespunzătoare și este semnată
de primar și secretarul UAT .
3. 4 alegători sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate și 326
alegători fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
4. În intervalul 01 decembrie
2014 - 02 iunie 2015 s-au
înregistrat 25 acte de deces toti
alegătorii decedati au avut
domiciliul în comuna Lopătari. Din
totalul actelor de deces emise 24
au fost radiate din Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în Registrul
electoral în termen de 24 ore de
la data luării la cunoștință a
decesului su un act de deces a
fost radiat cu depășirea
termenului legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate nu se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La data
controlului nu există o notă de
informare afișată la avizierul
Primăriei în acest sens.

Recomandări: 1. Afişarea permanentă a unui
anunţ la avizierul Primăriei prin care alegătorii sa
fie informaţi cu privire la posibilitatea consultării
LEP cu respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât
şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare. 2. Predarea
spre topire prin intermediul agenţilor economici
specializaţi a listelor electorale permanente
conform art. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în cazurile prevăzute
de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare, raportat la
disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen de realizare:
în 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun actualizarea sau
radierea.2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.
7.Nu au fost întocmite listele
electorale complementare și
speciale.

Buzău

Comuna Mânzălești

03.06.15

Efectuat

1. Decesele înregistrate nu sunt
toate operate în Registrul
electoral.
2. Lista electorală permanentă
este păstrată în condiții
corespunzătoare dar nu este
semnată de primarul UAT .
3. 1 alegător este înscris în Lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate și1981
alegători fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
4. În intervalul 01 decembrie
2014 - 02 iunie 2015 s-au
înregistrat 18 acte de deces din
care un act de deces a fost emis
pentru un alegător decedat care
nu a avut domiciliul în comuna
Mînzălești. Din totalul actelor de
deces emise 18 au fost radiate din
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să opereze
în Registrul electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului, 6 acte de
deces au fost radiate cu depășirea
termenului legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate nu se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La data
controlului nu există o notă de
informare afișată la avizierul

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care alegătorii sa fie informaţi cu
privire la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire prin intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.
3. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 4/2008 şi
nr. 5/2014.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în cazurile prevăzute
de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare, raportat la
disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen de realizare:
în 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun actualizarea sau
radierea.
2. Semnarea LEP de către primarul comunei
conform disp. art. 26 din Legea 35/2008. Termen
de realizare: 15 zile
3. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.

Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.

Buzău

Municipiul Rîmnicu
Sărat

04.06.15

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
municipiului, în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de către acesta și de
către primarul uat.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe artere, în ordinea
alfabetică a alegătorilor, în cazul
celor fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 2 dintr-un total de
34005), apoi în ordinea numerelor
de imobil.3. 36 alegători sunt
înscriși în lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate.4. După tipărirea
LEP în perioada 16.09.201404.06.2015 persoanele autorizate
au radiat din exemplarul original
al acesteia un număr de 258
alegători. 5. În perioada
01.12.2014 – 04.06.2015 din
informațiile puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că au fost
emise 122 acte de deces (97
comunicări de la SPCLEP Rm Sărat
către Primăria RM. Sărat ). 36 acte
de deces ( 19 comunicări ) nu au
fost operate în termenul legal de
24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare şi asigurarea sediilor
birourilor electorale cu respectarea Hotărârilor
AEP nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 privind condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor
de votare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Rm. Sărat asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
6. Listele electorale permanente
aferente anilor 2007-2012 au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare. 7. LEC
au fost ridicate de la ORI prin
procesul verbal nr.
2806770/25.02.2015, cuprind
toate elementele prevăzute de
lege, sunt păstrate corespunzător
și sunt semnate de reprezentanții
ORI și de reprezentanții uat.
8. Nu au fost întocmite liste
electorale speciale întrucât nu au
fost înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari pentru
exercitarea dreptului de vot. 9.
Ultima acțiune de îndrumare și
control electoral a avut loc în data
de 09.09.2014, iar măsurile
stabilite prin procesul verbal de
control nr. 17874/09.09.2014 au
fost puse parțial în aplicare. 9.
Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, primăria nu dispune de
numărul necesar de cabine și urne
de vot fixe.

Buzău

S.P.C.L.E.P Rîmnicu
Sărat

04.06.15

Efectuat

1.La nivelul SPCLEP Rm. Sărat la
momentul actual nu există cărți
de alegător rămase nedistribuite.
2. Pentru punerea în legalitate a
persoanelor fără acte de
identitate sau cu acte de
identitate expirate, se
organizează acțiuni cu camera
mobilă, doar la solicitarea
primăriilor din localitățile
arondate și se transmit prin Poșta
Română invitații la domiciliul
persoanelor cu acte de identitate
expirate în vederea preschimbării
acestora.

1. Depunerea diligențelor necesare pentru intrarea
în legalitate a alegătorilor înscriși în listele
electorale permanente fără mențiuni complete
privind adresa de domiciliu și fără seria și numărul
actului de identitate.
Termen de
realizare: permanent.

Buzău

Comuna Sărulești

09.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de acesta şi de către
primarul comunei.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
întrucât la nivelul comunei nu
este adoptat un nomenclator
stradal (un număr de 726 de
alegători (dintr-un număr total de
1143) nu au mențiuni complete
pivind adresa de domiciliu.3. 1 (
unu ) alegător este înscris în lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate.4. În
perioada 08.12.2014-08.06.2015
din informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că au fost
emise 8 acte de deces pentru
alegători decedați, dintre care 2 (
doi ) alegători au avut ultimul
domiciliu pe raza altei unități
administrativ teritoriale. Toate
actele de deces a fost operate în
SIRE cu respectarea termenului
legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, nu se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La data

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care alegătorii sa fie informaţi cu
privire la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare. 3. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Sărulești asupra faptelor ce constituie contravenţii
potrivit legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

controlului nu există o notă de
informare afișată la avizierul
Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Sărulești. 8. Avându-se în
vedere estimarea necesarului
maxim de materiale utilizate la
alegerile locale generale, Primăria
dispune de numărul necesar de
cabine de vor, urne de vot fixe și
urne de vot mobile.
9. Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Sărulești fost în data de
07.08.2014, iar măsurile stabilite
prin procesul verbal de control au
fost puse în aplicare.

Buzău

Comuna Bisoca

09.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de acesta şi de către
primarul comunei.
2.Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente în ordinea alfabetică
a alegătorilor, în cazul celor fără
menţiuni complete pivind adresa
de domiciliu (un număr de 1208
dintr-un total de 2121), apoi în
ordinea numerelor de imobil.
3. 4 ( patru ) alegători sunt înscriși
în lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
4. În perioada 08.12.201409.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 11 acte
de deces pentru alegători
decedați, dintre care 1 ( unu )
alegător a avut ultimul domiciliu
pe raza altei unități administrativ
teritoriale. 8 acte de deces au fost
operate în SIRE cu respectarea
termenului legal de 24 ore, 2 acte
de deces au fost operate în SIRE
cu depășirea termenului legal de
24 ore, 1 (unu) act de deces nu
era radiat din SIRE la data
controlului, radierea făcându-se în
prezența reprezentantului AEP.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care alegătorii sa fie informaţi cu
privire la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Bisoca asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători numai în perioada
electorală, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La data
controlului nu există o notă de
informare afișată la avizierul
Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Bisoca.
8. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de cabine de
vor, urne de vot fixe și urne de vot
mobile.

Buzău

Comuna Cozieni

10.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de către acesta şi de
către primarul comunei.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente, în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
în cazul celor fără menţiuni
complete pivind adresa de
domiciliu (un număr de 587 dintrun total de 1778), apoi în ordinea
numerelor de imobil.3. 1 ( unu )
alegător este înscris în lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate.4. În
perioada 09.12.2014 – 10.06.2015
din informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că au fost
emise 20 acte de deces pentru
alegători cu drept de vot. 8 (opt)
decese înregistrate nu au fost
operate în termenul legal de 24
ore.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători, numai în perioada
electorală și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului nu
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care alegătorii sa fie informaţi cu
privire la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare şi asigurarea sediilor
birourilor electorale cu respectarea Hotărârilor
AEP nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 privind condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor
de votare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Mihăilești asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare. 7. LEC au fost
predate în data de 27.05.2015 de
către Biroul pentru Imigrări al Jud.
Buzău conform procesului verbal
nr. 2807099/25.02.2015. LEC este
întocmită conform prevederilor
legale, cuprinde toate elementele
prevăzute de lege, este păstrată
corespunzător într-un registru cu
file detașabile și este semnată de
persoanele abilitate.
8. Din informaţiile furnizate, la
nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale alegătorilor
comunitari pentru exercitarea
drepturilor electorale.

Buzău

Comuna Odăile

10.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de acesta şi de către
primarul comunei.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente în ordinea alfabetică
a alegătorilor, în cazul celor fără
menţiuni complete pivind adresa
de domiciliu (un număr de 266
dintr-un total de 743), apoi în
ordinea numerelor de imobil.
3. Nu există alegători înscriși în
lista electorală permanentă fără
serie şi număr act de identitate.
4. În perioada 09.12.201410.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 3 acte
de deces pentru alegători
decedați. Toate actele de deces a
fost operat în SIRE cu respectarea
termenului legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, nu se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători , dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La data
controlului nu există o notă de
informare afișată la avizierul
Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care alegătorii sa fie informaţi cu
privire la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare. 3. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Sărulești asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Odăile.
8. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de cabine de
vot, urne de vot fixe și urne de vot
mobile.

Buzău

Municipiul Buzău

11.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de dna Jipa
Petronela-Sef serviciu relații cu
publicul-Organizare alegeri, în
condiții corespunzătoare și sunt
semnate pe ultima filă de către
secretarul și primarul uat.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe artere, în ordinea
numerelor de imobil.3. 141
alegători sunt înscriși în lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate.4. În
perioada 11.12.2014 – 11.06.2015
din informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că au fost
emise 860 acte de deces dintre
care 340 emise pentru alegători
decedați care au avut ultimul
domiciliu pe raza altor unități
administratv teritoriale, 11 emise
pentru minori, iar 2 emise pentru
cetățeni străini . 252 acte de
deces nu au fost operate în
termenul legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
6. Listele electorale permanente
aferente anilor 2007-2012 au fost

1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Buzău asupra faptelor ce constituie contravenţii
potrivit legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare. 7. LEC
au fost ridicate de la ORI prin
procesul verbal nr.
2806768/25.02.2015, cuprind
toate elementele prevăzute de
lege, sunt păstrate corespunzător
și sunt semnate de reprezentanții
ORI și de reprezentanții uat.
8. Nu au fost întocmite liste
electorale speciale întrucât nu au
fost înregistrate cereri ale
alegătorilor comunitari pentru
exercitarea dreptului de vot. 9.
Ultima acțiune de îndrumare și
control electoral a avut loc în data
de 11.09.2014, iar măsurile
stabilite prin procesul verbal de
control nr. 16521/11.09.2014 au
fost puse parțial în aplicare. 9.
Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, primăria dispune de
numărul necesar de cabine și urne
de vot fixe.

Buzău

S.P.C.L.E.P Buzău

11.06.2015

Efectuat

1.La nivelul SPCLEP Buzău la
momentul actual nu există cărți
de alegător rămase nedistribuite.
3. Pentru punerea în legalitate a
persoanelor fără acte de
identitate sau cu acte de
identitate expirate, se
organizează acțiuni cu camera
mobilă, doar la solicitarea
primăriilor din localitățile
arondate ( în anul 2015 au fost
organizate 6 acțiuni ) și se
transmit prin Poșta Română
invitații la domiciliul persoanelor
cu acte de identitate expirate în
vederea preschimbării acestora.

1. Depunerea diligențelor necesare pentru intrarea
în legalitate a alegătorilor înscriși în listele
electorale permanente fără mențiuni complete
privind adresa de domiciliu și fără seria și numărul
actului de identitate.
Termen de realizare: permanent.

Buzău

Comuna Cănești

16.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de acesta şi de către
primarul comunei.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
întrucât la nivelul comunei nu
este adoptat un nomenclator
stradal (un număr de 701 de
alegători dintr-un total de 701)
nu au mențiuni complete pivind
adresa de domiciliu.3. 2 (doi )
alegători sunt înscriși în lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate.4. În
perioada 16.12.2014-16.06.2015
din informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că au fost
emise 12 acte de deces pentru
alegători decedați care au avut
ultimul domiciliu pe raza unității
administrativ teritoriale. Toate
actele de deces a fost operate în
SIRE cu respectarea termenului
legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare. 2. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Cănești asupra faptelor ce constituie contravenţii
potrivit legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

la avizierul Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Cănești. 8. Avându-se în
vedere estimarea necesarului
maxim de materiale utilizate la
alegerile locale generale, Primăria
dispune de numărul necesar de
cabine de vor și urne de vot fixe.
9. Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Cănești fost în data de
25.08.2014, iar măsurile stabilite
prin procesul verbal de control
nr. 1870 au fost puse în aplicare.

Buzău

Comuna Chiliile

16.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de acesta şi de către
primarul comunei.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente în ordinea alfabetică
a alegătorilor, întrucât la nivelul
comunei nu este adoptat un
nomenclator stradal (un număr de
514 nu au mențiuni complete
pivind adresa de domiciliu), iar în
urma listării acesteia s-a constatat
că antetul acesteia cuprinde doar
localitatea componentă din
unitatea administrativ teritorială,
fără județ, localitate, nr. file.
3. Nu există alegători înscriși în
lista electorală permanentă fără
serie şi număr act de identitate.
4. În perioada 16.12.201416.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 1 act
de deces pentru un alegător
decedat care au avut ultimul
domiciliu pe raza unității
administrativ teritoriale. Actul de
deces a fost operate în SIRE cu
respectarea termenului legal de
24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care alegătorii sa fie informaţi cu
privire la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare. 3. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Chiliile asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare, numai în perioada
electorală. La data controlului nu
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Chiliilu.
8. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
9.
Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Chiliile fost în data de 06.08.2014,
iar măsurile stabilite prin procesul
verbal de control nr. 1492 au fost
puse în aplicare.

Buzău

Comuna Valea
Salciei

17.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de acesta şi de către
primarul comunei.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
întrucât la nivelul comunei nu
este adoptat un nomenclator
stradal (un număr de 640 nu au
mențiuni complete pivind adresa
de domiciliu).3. 1 (unu ) alegător
este înscris în lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate.4. În perioada
31.03.2015-17.06.2015 din
informațiile puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că au fost
emise 3 acte de deces pentru
alegători decedați care au avut
ultimul domiciliu pe raza unității
administrativ teritoriale. Toate
actele de deces a fost operate în
SIRE cu respectarea termenului
legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Valea Salciei asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Valea Salciei. 8. Avânduse în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de cabine de vor
și urne de vot fixe.
9. Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Valea Salciei fost în data de
31.03.2015, iar măsurile stabilite
prin procesul verbal de control
nr. 129 au fost puse în aplicare.

Buzău

Comuna Buda

17.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de către acesta şi de
către primarul comunei.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente, în ordinea
alfabetică a alegătorilor, în cazul
celor fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 996 dintr-un total de
2438), apoi în ordinea numerelor
de imobil.
3. 5 ( cinci ) alegători sunt înscriși
în lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
4. În perioada 31.03.2015 –
17.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 11 acte
de deces pentru alegători cu
drept de vot. 3 (trei) decese
înregistrate nu au fost operate în
termenul legal de 24 ore și 1 (unu)
act deces nu era radiat din SIRE la
data controlului.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători, numai în perioada
electorală și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care alegătorii sa fie informaţi cu
privire la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare şi asigurarea sediilor
birourilor electorale cu respectarea Hotărârilor
AEP nr. 5/2014 şi nr. 4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Buda asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

ulterioare. La data controlului nu
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare. 7. LEC au fost
predate în data de 05.03.2015 de
către Biroul pentru Imigrări al Jud.
Buzău conform procesului verbal
nr. 2807096/25.02.2015. LEC este
întocmită conform prevederilor
legale, cuprinde toate elementele
prevăzute de lege, este păstrată
corespunzător într-un registru cu
file detașabile și este semnată de
persoanele abilitate.
8. Din informaţiile furnizate, la
nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale alegătorilor
comunitari pentru exercitarea
drepturilor electorale. 9. Ultimul
control efectuat de reprezentanții
AEP la Primăria Buda fost în data
de 31.03.2015, iar măsurile
stabilite prin procesul verbal de
control nr. 2460 nu au fost puse
în aplicare.

Buzău

Comuna Pardoși

18.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de consilierul juridic
al comunei ( unitatea
administrativ teriorială nu are în
prezent secretar ) în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de către primarul
comunei, întrucât la data tipăririi
fostul secretar nu a semnat-o, iar
în prezent acesta este la altă
unitate administrativ teritorială.2.
Lista electorală permanentă este
întocmită pe sate componente în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
întrucât la nivelul comunei nu
este adoptat un nomenclator
stradal (un număr de 383 nu au
mențiuni complete pivind adresa
de domiciliu).3. Nu există
alegători este înscriși în lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate.4. De la
data ultimului control, respectiv
01.04.2015 până la data de
18.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că nu au fost emise acte
de deces
5. Potrivit datelor furnizate nu se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La data
controlului nu există o notă de

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care alegătorii sa fie informaţi cu
privire la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare şi asigurarea sediilor
birourilor electorale cu respectarea Hotărârilor
AEP nr. 5/2014 şi nr. 4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Pardoși asupra faptelor ce constituie contravenţii
potrivit legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

informare afișată la avizierul
Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Pardoși. 8. Avându-se în
vedere estimarea necesarului
maxim de materiale utilizate la
alegerile locale generale, Primăria
dispune de numărul necesar de
cabine de vor și urne de vot fixe.
9. Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Pardoși fost în data de
01.04.2015, iar măsurile stabilite
prin procesul verbal de control
nr. 616 au fost puse în aplicare.

Buzău

Comuna Grebănu

18.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de către acesta şi de
către primarul comunei.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente, în ordinea
alfabetică a alegătorilor, în cazul
celor fără menţiuni complete
pivind adresa de domiciliu (un
număr de 4373 dintr-un total de
4378), apoi în ordinea numerelor
de imobil.
3. 10 ( zece ) alegători sunt înscriși
în lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
4. În perioada 11.02.2015 –
18.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 36 acte
de deces pentru alegători cu
drept de vot, dintre care doar 3
au fost emise pentru alegători
decedați care au avut ultimul
domiciliu pe raza altei unități
administrativ teritoriale. Toate
decese înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători, numai în perioada

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la avizierul
Primăriei prin care alegătorii sa fie informaţi cu
privire la posibilitatea consultării LEP cu
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi
dispoziţiile art. 26 alin (6) din Legea 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare. 3. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Grebănu asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

electorală și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului nu
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare. 7. LEC au fost
predate în data de 20.03.2015 de
către Biroul pentru Imigrări al Jud.
Buzău conform procesului verbal
nr. 2914649/28.02.2015. LEC este
întocmită conform prevederilor
legale, cuprinde toate elementele
prevăzute de lege, este păstrată
corespunzător într-un registru cu
file detașabile și este semnată de
persoanele abilitate.
8. Din informaţiile furnizate, la
nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale alegătorilor
comunitari pentru exercitarea
drepturilor electorale. 9. Ultimul
control efectuat de reprezentanții
AEP la Primăria Grebănu fost în
data de 11.02.2015, iar măsurile
stabilite prin procesul verbal de
control nr. 415 au fost puse în
aplicare.

Buzău

Comuna
Mărgăritești

23.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul în
condiții corespunzătoare și sunt
semnate pe ultima filă de către
acesta și de către primarul
comunei. 2. Lista electorală
permanentă este întocmită pe
sate componente, în ordinea
alfabetică a alegătorilor, apoi în
ordinea numerelor imobilelor de
domiciliu, întrucât la nivelul
comunei nu este adoptat un
nomenclator stradal (un număr de
515 alegători nu au mențiuni
complete pivind adresa de
domiciliu dintr-un total de 607).3.
Nu există alegători înscriși în lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate. 4.
După tipărirea LEP, în perioada
15.09.2014-23.06.2015
persoanele autorizate au radiat
din exemplarul original al acesteia
un număr de 12 alegători
decedați.5. În perioada
19.02.2015 – 23.06.2015 din
informațiile puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că au fost
emise 7 acte de deces pentru
alegători cu drept de vot, dintre
care doar unul a fost emis pentru
un alegător decedat care au avut
ultimul domiciliu pe raza altei
unități administrativ teritoriale.
Dintre decese înregistrate toate
au fost operat în termenul legal
de 24 ore.

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Mărgăritești asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

6. Potrivit datelor furnizate se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
8. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Mărgăritești. 9. Avânduse în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
10.
Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Mărgăritești fost în data de
19.02.2015, iar măsurile stabilite
au fost puse în aplicare.

Buzău

Comuna Murgești

23.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul în
condiții corespunzătoare și sunt
semnate pe ultima filă de către
acesta și de către primarul
comunei. 2. Lista electorală
permanentă este întocmită pe
sate componente, în ordinea
alfabetică a alegătorilor, apoi în
ordinea numerelor imobilelor de
domiciliu, întrucât la nivelul
comunei nu este adoptat un
nomenclator stradal (un număr de
515 alegători nu au mențiuni
complete pivind adresa de
domiciliu dintr-un total de 607).
3. Nu există alegători înscriși în
lista electorală permanentă fără
serie şi număr act de identitate.
4. În perioada 19.02.2015 –
23.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 6 ( șase
) acte de deces pentru alegători
cu drept de vot, toate fiind emise
pentru alegători decedați care au
avut ultimul domiciliu pe raza
unității administrativ teritoriale.
Dintre decese înregistrate toate
au fost operat în termenul legal
de 24 ore.
6. Potrivit datelor furnizate se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP conform
dispoziţiei art. 70 alin (5) din Legea 370/2004
republicată cu completările şi modificările
ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Murgești asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
8. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Murgești.
9. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de cabine de vot
și urne de vot fixe.
10. Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Murgești fost în data de
19.02.2015, iar măsurile stabilite
au fost puse în aplicare.

Buzău

Comuna Calvini

23.06.2015

Efectuat

1. Decesele înregistrate sunt toate
operate în Registrul electoral.
2. Lista electorală permanentă
este păstrată în condiții
corespunzătoare și este semnată
de primar si secretar.
3. 24 alegători sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate și 3481
alegători fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
4. În intervalul 05 februarie 2015 23 iunie 2015 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr de 16
alegători, dintre care 15 alegători
cu domiciliul în comuna Calvini și
1 alegător cu domiciliul în alt UAT,
toate fiind radiate în Registrul
electoral de către persoana
desemnată prin Dispoziția
primarului să opereze în Registrul
electoral în termen de 24 ore de
la data luării la cunoștință a
decesului
5. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.
6. Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe

Recomandări: 1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici specializaţi a
listelor electorale permanente conform art. 70
alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 2. Asigurarea din
timp a tuturor materialelor de logistică electorală
necesare, organizarea şi amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea recomandărilor AEP prin
hotărârile nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în cazurile prevăzute
de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare, raportat la
disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen de realizare:
în 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun actualizarea sau
radierea.2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

Buzău

Comuna Chiojdu

23.06.2015

Efectuat

1. Decesele înregistrate sunt toate
operate în Registrul electoral.
2. Lista electorală permanentă
este păstrată în condiții
corespunzătoare și este semnată
de primar si secretar.
3. 1 alegător este înscris în Lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate și 737
alegători fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
4. În intervalul 17 februarie 2015 23 iunie 2015 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr de 25
alegători, dintre care 23 alegători
cu domiciliul în comuna Chiojdu și
2 alegători cu domiciliul în alt
UAT, toate fiind radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să opereze
în Registrul electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului
5. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.

Recomandări:
1. Predarea spre topire prin intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.
Măsuri dispuse;
1. Actualizarea datelor de
identificare a cetăţenilor români cu drept de vot
înscrise în Registrul electoral şi radierea acestora în
cazurile prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare, raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore de la data
luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce
impun actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.

Buzău

Comuna Glodeanu
Sărat

24.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de către secretarul
și de către primarul comunei. 2.
Lista electorală permanentă este
întocmită pe sate componente, în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
apoi în ordinea numerelor
imobilelor de domiciliu, întrucât la
nivelul comunei este adoptat un
nomenclator stradal, dar nu este
implementat (un număr total de
algători de 3465 din 3465 nu au
mențiuni complete pivind adresa
de domiciliu).3. 6 (șase) alegători
sunt înscriși în lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate. 4. După
tipărirea LEP, în perioada
15.09.2014-24.06.2015
persoanele autorizate au radiat
din exemplarul original al acesteia
un număr de 2 alegători
decedați.5. În perioada
12.02.2015 – 24.06.2015 din
informațiile puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că au fost
emise 38 acte de deces pentru
alegători cu drept de vot, dintre
care doar 3 (trei) au fost emise
pentru alegători decedați care au
avut ultimul domiciliu pe raza
altei unități administrativ
teritoriale. Toate decese
înregistrate au fost operate în
termenul legal de 24 ore.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Glodeanu Sărat asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

6. Potrivit datelor furnizate se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
8. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Glodeanu Sărat. 9.
Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de cabine de vot
și urne de vot fixe.
10. Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Glodeanu Sărat fost în data de
12.02.2015, iar măsurile stabilite
au fost puse în aplicare.

Buzău

Comuna Glodeanu
Siliștea

24.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare de secretarul
comunei și sunt semnate pe
ultima filă de acesta și de către
primarul comunei. 2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente, în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
întrucât la nivelul comunei nu
este adoptat un nomenclator
stradal, iar alegătorii nu au
trecute în aceasta mențiuni cu
privire la adresa de domiciliu. (
LEP cuprinde 3181 alegători )
3. 8 (opt) alegători sunt înscriși în
lista electorală permanentă fără
serie şi număr act de identitate.
4. După tipărirea LEP, în perioada
17.09.2014-24.06.2015
persoanele autorizate au radiat
din exemplarul original al acesteia
un număr de 53 alegători.
5. În perioada 03.03.2015 –
24.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 18 acte
de deces pentru alegători cu
drept de vot, dintre care doar
unul a fost emis pentru un
alegător decedați care a avut
ultimul domiciliu pe raza altei
unități administrativ teritoriale.
Toate decese înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore.
6. Potrivit datelor furnizate se

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP conform
dispoziţiei art. 70 alin (5) din Legea 370/2004
republicată cu completările şi modificările
ulterioare. 2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală necesare
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi
asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Glodeanu Siliștea asupra faptelor ce
constituie contravenţii potrivit legislaţiei electorale
şi a sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

Buzău

Comuna Vernești

24.06.2015

Neefectuat

organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
8. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Glodeanu Siliștea.
9. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
10.
Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Glodeanu Siliștea fost în data de
03.03.2015, iar măsurile stabilite
au fost puse în aplicare.
Acțiunea de control va fi
reprogramată

Buzău

Comuna Năeni

24.06.2015

Neefectuat

Acțiunea de control va fi
reprogramată

Buzău

Comuna Viperești

25.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare de secretarul
comunei și sunt semnate pe
ultima filă de către acesta și de
către primar. 2. Lista electorală
permanentă este întocmită pe
sate componente, în ordinea
alfabetică a alegătorilor, apoi în
ordinea numerelor imobilelor de
domiciliu, întrucât la nivelul
comunei nu este adoptat un
nomenclator stradal (un număr de
581 algători din 2695 nu au
mențiuni complete pivind adresa
de domiciliu).
3. 6 (șase) alegători sunt înscriși în
lista electorală permanentă fără
serie şi număr act de identitate.
4. După tipărirea LEP, în perioada
15.09.2014-25.06.2015
persoanele autorizate au radiat
din exemplarul original al acesteia
un număr de 2 alegători decedați.
5. În perioada 03.02.2015 –
25.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 14 acte
de deces pentru alegători cu
drept de vot, toate fiind emise
pentru alegători decedați care au
avut ultimul domiciliu pe raza
unității administrativ teritoriale.
Toate decese înregistrate au fost

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP conform
dispoziţiei art. 70 alin (5) din Legea 370/2004
republicată cu completările şi modificările
ulterioare. 2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală necesare
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi
asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Viperești asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

operate în termenul legal de 24
ore.
6. Potrivit datelor furnizate se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
8. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Viperești.
9. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
10.
Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Viperești fost în data de
03.02.2015, iar măsurile stabilite
au fost puse în aplicare.

Buzău

Comuna Măgura

25.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de secretarul și de
către primarul comunei. 2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente, în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
apoi în ordinea numerelor
imobilelor de domiciliu, întrucât la
nivelul comunei nu este adoptat
un nomenclator stradal (un
număr total de algători de 573 din
1745 nu au mențiuni complete
pivind adresa de domiciliu).
3. 2 (doi) alegători sunt înscriși în
lista electorală permanentă fără
serie şi număr act de identitate.
4. În perioada 10.02.2015 –
24.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 15 acte
de deces pentru alegători cu
drept de vot, dintre care 6 (șase)
au fost emise pentru alegători
decedați care au avut ultimul
domiciliu pe raza altei unități
administrativ teritoriale. Toate
decese înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore.
6. Potrivit datelor furnizate se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP conform
dispoziţiei art. 70 alin (5) din Legea 370/2004
republicată cu completările şi modificările
ulterioare. 2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală necesare
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi
asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Măgura asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
8. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Măgura.
9. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de cabine de vot
și urne de vot fixe, dar mai este
necesară o urnă de vot mobilă.
10. Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Măgura fost în data de
10.02.2015, iar măsurile stabilite
au fost puse în aplicare.
Buzău

Comuna Blăjani

25.06.2015

Neefectuat

Acțiunea de control va fi
reprogramată

Buzău

Comuna Săgeata

25.06.2015

Neefectuat

Acțiunea de control va fi
reprogramată

Buzău

Comuna Florica

30.06.2015

Control neefectuat
Control reporgramat și
efectuat în data de
22.06.2015

Buzău

Comuna Smeeni

30.06.2015

Control neefectuat
Control reporgramat și
efectuat în data de
22.06.2015

Buzău

Comuna Bălăceanu

30.06.2015

Control neefectuat
Control reporgramat și
efectuat în data de
22.06.2015

Buzău

Comuna Ghergheasa

30.06.2015

Control neefectuat
Control reporgramat și
efectuat în data de
22.06.2015

Constanța

municipiul Medgidia

02.06.15

Neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 03.06.2015

Constanța

SPCLEP Medgidia

02.06.15

Neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 03.06.2015

Constanța

comuna Tortoman

02.06.15

Neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 03.06.2015

Constanța

comuna Cuza Vodă

02.06.15

Neefectuat

Control reprogramat în data de
10.06.2015

Constanța

comuna Cerchezu

03.06.15

Neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 04.06.2015

Constanța

oraș Eforie

04.06.15

Neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 02.06.2015

Constanța

SPCLEP Eforie

04.06.15

Neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 02.06.2015

Constanța

comuna Topraisar

04.06.15

Neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 02.06.2015

Constanța

comuna Topraisar

02.06.15

Efectuat

1. Un număr de 18 alegători fără
mențiuni cu privire la seria şi
numărul actului de identitate şi
un număr de 1292 alegători
înscrişi fără menţiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Constanța

oraș Eforie

02.06.15

Efectuat

1. Un număr de 9 alegători fără
mențiuni cu privire la seria şi
numărul actului de identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

Constanța

SPCLEP Eforie

02.06.15

Efectuat

Constanța

comuna Tortoman

03.06.15

Efectuat

1. Un număr de 8 cărți de alegător
rămase nedistribuite.
2. Comunicarea necesară
actualizării Registrului electoral se
desfășoară în condițiile legii.
1. Un număr de 4 alegători fără
mențiuni cu privire la seria şi
numărul actului de identitate și
un număr de 143 alegători fără
mențiuni cu privire la domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.
1, Depunerea diligențelor necesare pentru intrarea
în legalitate a persoanelor fără acte de identitate
dar și rezolvarea situațiilor alegătorilor fără
mențiuni cu privire la seria și numărul actului de
identitate și/sau a domiciliului.
Recomandări:
1. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Constanța

municipiul Medgidia

03.06.15

Efectuat

1. Un număr de80 alegători fără
mențiuni cu privire la seria şi
numărul actului de identitate.2.
Exemplarele anterioare ale listelor
electorale permanente au fost
predate spe topire.3. În Registrul
electoral se realizează operațiuni
de actualizare, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, însă echipa de control a
constatat un număr de 3 excepţii
in cazul respectării termenului de
24 de ore, prevăzut de lege.
4. Listele electorale
complementare nu sunt semnate
de către primar.

Constanța

SPCLEP Medgidia

03.06.15

Efectuat

1. Un număr de 37 cărți de
alegător rămase nedistribuite.
2. Comunicarea necesară
actualizării Registrului electoral se
desfășoară în condițiile legii.

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
2.
Adăugarea a două persoane pe dispoziția privind
desemnarea persoanelor cu atribuții de operare în
Registrul electoral, în scopul eficientizării acestor
operațiuni.
Măsuri:1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.2.
Respectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.
4. Semnarea listelor electorale complementare
aferente anului 2015.
1, Depunerea diligențelor necesare pentru intrarea
în legalitate a persoanelor fără acte de identitate
dar și rezolvarea situațiilor alegătorilor fără
mențiuni cu privire la seria și numărul actului de
identitate și/sau a domiciliului.

Constanța

comuna Cerchezu

04.06.15

Efectuat

1. Un număr de 4 alegători fără
mențiuni cu privire la seria şi
numărul actului de identitate și
un număr de 250 alegători fără
mențiuni cu privire la domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, însă echipa de control
a constatat o singură excepție in
cazul respectării termenului de 24
de ore, prevăzut de lege.

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
2.
Adăugarea persoanei de la compartimentul de
stare civilă pe dispoziția privind desemnarea
persoanelor cu atribuții de operare în Registrul
electoral, în scopul eficientizării acestor operațiuni.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Constanța

comuna Cuza Vodă

10.06.2015

Control efectuat

1. Un număr de 19 alegători fără
mențiuni cu privire la seria şi
numărul actului de identitate şi
un număr de 208 alegători înscrişi
fără menţiuni cu privire la
domiciliu.2. Exemplarele
anterioare ale listelor electorale
permanente au fost predate spe
topire.3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

Recomandări:
1. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
Măsuri:1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.2.
Respectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Galați

Comuna Priponești

02.06.15

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente în ordinea alfabetică
a alegătorilor, în cazul celor fără
menţiuni complete pivind adresa
de domiciliu, apoi în ordinea
arterelor și a nr. imobilului.
3. În lista electoralăpermanentă
sunt înscriși un număr de 13
alegători fără serie şi număr act
de identitate.
4. În perioada 02.12.2014 –
02.06.2015, din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces, au fost
înregistrate un număr de 18 acte
de deces pentru alegători care au
avut ultimul domiciliu în comuna
Priponești și 1 act de deces pentru
alegători care au avut ultimul
domiciliu pe raza altei UAT. 16
decese înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore, iar 3 acte de deces au fost
operate cu depășirea termenului
legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului nu se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de
către alegători, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind

Recomandări:
1. Punerea la dispoziția alegătorilor spre
consultare a listei electorale permanente pentru
verificarea înscrierii în aceasta, prin afișarea unui
anunț în mod permanent la aavizierul Primăriei,
conform art. 26, alin (1) și (2) din Legea 35 / 2008.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare şi asigurarea sediilor
birourilor electorale cu respectarea Hotărârilor
AEP nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 privind condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor
de votare.
Termen de realizare: permanent
3. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Priponești asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

protecția datelor cu caracter
personal.
6.
Exemplarele anterioare ale listelor
electorale permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate, la
nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale, dat
fiind faptul că nu există cetățeni ai
statelor membre ale UE, altele
decât România, cu domiciliul sau
reședința în comuna Priponești.
8. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
9. Precedentul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Priponești a fost în data de
26.08.2014, iar măsurile stabilite
prin Procesul verbal de control au
fost parțial îndeplinite.

Galați

Comuna Ghidigeni

02.06.15

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
în cazul celor fără menţiuni
complete pivind adresa de
domiciliu, apoi în ordinea
arterelor și a nr. imobilului. 3. În
lista electoralăpermanentă sunt
înscriși un număr de 4277
alegători fără mențiunea
completă a adresei de domicilu și
un număr de 21 alegători fără
serie şi număr act de identitate.4.
În perioada 02.12.2014 –
02.06.2015, din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces, au fost
înregistrate un număr de 31 acte
de deces pentru alegători care au
avut ultimul domiciliu în comuna
Ghidigeni și 3 acte de deces
pentru alegători care au avut
ultimul domiciliu pe raza altei
UAT. Toate decesele înregistrate
au fost operate în termenul legal
de 24 ore de la data luării la
cunoștință de către primar a
cazurilor ce impun radierea.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului nu se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de

Recomandări:
1. Completarea dispoziției de numire a
persoanelor desemnate să opereze în Registrul
Electoral, prin desemnarea unei a doua persoane.
2.Punerea la dispoziția alegătorilor spre consultare
a listei electorale permanente pentru verificarea
înscrierii în aceasta, prin afișarea unui anunț în
mod permanent la aavizierul Primăriei, conform
art. 26, alin (1) și (2) din Legea 35 / 2008.
3. Depunerea diligențelor necesare pentru intrarea
în legalitate a alegătorilor înscriși în Listele
Electorale Permanente fără serie și număr act de
identitate.
4. Predarea spre
topire a exemplarelor anterioare ale LEP conform
dispoziţiei art. 70 alin (5) din Legea 370/2004
republicată cu completările şi modificările
ulterioare.
Măsuri dispuse
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea.2. Asigurarea
din timp a tuturor materialelor de logistică
electorală necesare birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi asigurarea sediilor birourilor
electorale cu respectarea Hotărârilor AEP nr.
5/2014 şi nr. 4/2008 privind condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de
votare.
Termen de realizare: permanent3. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Primăriei Ghidigeni
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit

către alegători, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter
personal.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Lista electorală complementară
a fost ridicată de la Oficiul pentru
Imigrări al județului Galați și este
păstrată corespunzător, dar nu
este semnată de către primar și
secretar. Acestea conțin 1 (una)
pagină și 1( unu) cetățean al
uniunii europene cu drept de vot.
8. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
9. Precedentul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Ghidigeni a fost în data de
23.09.2014, iar măsurile stabilite
prin Procesul verbal de control nr.
8123 din 29.09.2014 au fost
îndeplinite.

legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Galați

Comuna Bălăbănești

02.06.15

Efectuat

1. Un număr de 1625 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu și un număr de 3
alegători fără mențiuni cu privire
la seria și numărul actului de
identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare al acestuia, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, echipa de control a
constatat o singură excepție în
cazul respectării termenului de 24
de ore, prevăzut de lege.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
3. Respectarea
hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Galați

Comuna Bălășești

02.06.15

Efectuat

1. Un număr de 3 alegători fără
mențiuni cu privire la seria și
numărul actului de identitate.2.
Exemplarele anterioare ale listelor
electorale permanente nu au fost
predate spe topire.3. În Registrul
electoral se realizează operațiuni
de actualizare al acestuia,
conform prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, echipa de control
a constatat un număr de 13
excepții în cazul respectării
termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri:1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
3. Respectarea
hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Galați

Comuna Brăhășești

03.06.15

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente în ordinea alfabetică
a alegătorilor.
3. În lista electorală permanentă
sunt înscriși un număr de 69
alegători fără serie şi număr act
de identitate.
4. În perioada 03.12.2014 –
03.06.2015, din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces, au fost
înregistrate un număr de 34 acte
de deces pentru alegători care au
avut ultimul domiciliu în comuna
Brăhășești și un singur act de
deces pentru alegători care au
avut ultimul domiciliu pe raza
altei UAT. Toate cele 35 de acte
de deces înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore de la data luării la cunoștință
de către primar a cazurilor ce
impun radierea.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de
către alegători, și se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter
personal.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.2. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească localurile secţiilor de votare.
Termen de realizare: permanent
3. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Primăriei
Brăhășești asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate, la
nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale, dat
fiind faptul că nu există cetățeni ai
statelor membre ale UE, altele
decât România, cu domiciliul sau
reședința în comuna Gohor.
8. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
9. Precedentul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Brăhășești a fost în data de
24.09.2014, iar măsurile stabilite
prin Procesul verbal de control nr.
11091 din 24.09.2014 au fost
îndeplinite.

Galați

Comuna Gohor

03.06.15

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente în
ordinea alfabetică a
alegătorilor.3. În lista
electoralăpermanentă sunt
înscriși un număr de 11 alegători
fără serie şi număr act de
identitate.4. În perioada
03.12.2014 – 03.06.2015, din
informațiile puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte de
deces, au fost înregistrate un
număr de 33 acte de deces pentru
alegători care au avut ultimul
domiciliu în comuna Gohor și
niciun act de deces pentru
alegători care au avut ultimul
domiciliu pe raza altei UAT. 27
acte de deces înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore de la data luării la cunoștință
de către primar a cazurilor ce
impun radierea, dar 6 acte de
deces au fost radiate în afara
termenului de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de
către alegători, și se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter

Recomandări:
1. Depunerea diligențelor necesare pentru intrarea
în legalitate a alegătorilor înscriși în Listele
Electorale Permanente fără serie și număr act de
identitate.
2. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP conform
dispoziţiei art. 70 alin (5) din Legea 370/2004
republicată cu completările şi modificările
ulterioare.
Măsuri dispuse
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea.2. Asigurarea
din timp a tuturor materialelor de logistică
electorală necesare birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi asigurarea sediilor birourilor
electorale cu respectarea Hotărârilor AEP nr.
5/2014 şi nr. 4/2008 privind condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de
votare.
Termen de realizare: permanent3. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Primăriei Gogor
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

personal.
6.
Exemplarele anterioare ale listelor
electorale permanente nu au fost
predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Din informaţiile furnizate, la
nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale
complementare și speciale, dat
fiind faptul că nu există cetățeni ai
statelor membre ale UE, altele
decât România, cu domiciliul sau
reședința în comuna Gohor.
8. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
9. Precedentul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Ghidigeni a fost în data de
24.09.2014, iar măsurile stabilite
prin Procesul verbal de control nr.
4518 din 24.09.2014 au fost
îndeplinite.

Galați

Comuna Valea
Mărului

03.06.15

Efectuat

1. Un număr de 10 alegători fără
mențiuni cu privire la seria și
numărul actului de identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare al acestuia, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, cu respectarea integrală
a termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Galați

Comuna Rădești

03.06.15

Efectuat

1. Un singur alegător fără
mențiuni cu privire la seria și
numărul actului de identitate.2.
Exemplarele anterioare ale listelor
electorale permanente nu au fost
predate spe topire.3. În Registrul
electoral se realizează operațiuni
de actualizare al acestuia,
conform prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, echipa de control
a constatat o singură excepție în
cazul respectării termenului de 24
de ore, prevăzut de lege și un
alegător neradiat din Registrul
electoral.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri:1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
3. Desemnarea prin
dispoziție scrisă a primarului a unei a doua
persoane autorizate pentru a opera în Registrul
electoral.
4.
Respectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
5. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Galați

Comuna Drăgușeni

04.06.15

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente în ordinea alfabetică
a alegătorilor.
3. În lista electorală permanentă
sunt înscriși un număr de 11
alegători fără serie şi număr act
de identitate.
4. În perioada 04.12.2014 –
04.06.2015, din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces, au fost
înregistrate un număr de 29 acte
de deces pentru alegători care au
avut ultimul domiciliu în comuna
Drăgușeni și un act de deces
pentru alegători care au avut
ultimul domiciliu pe raza altei
UAT. 15 de acte de deces
înregistrate au fost operate în
termenul legal de 24 ore de la
data luării la cunoștință de către
primar a cazurilor ce impun
radierea, și 15 acte de deces au
fost radiate în afara termenului de
24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului nu se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de
către alegători, și se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
2. Depunerea diligențelor necesare pentru intrarea
în legalitate a alegătorilor înscriși în Listele
Electorale Permanente fără serie și număr act de
identitate.
Măsuri dispuse
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare şi asigurarea sediilor
birourilor electorale cu respectarea Hotărârilor
AEP nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 privind condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor
de votare.
Termen de realizare: permanent
3. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Primăriei
Drăgușeni asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

protecția datelor cu caracter
personal.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Lista electorală complementară
nu a fost ridicată de la Oficiul
pentru Imigrări al județului Galați.
8. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
9. Precedentul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Drăgușeni a fost în data de
08.10.2014, iar măsurile stabilite
prin Procesul verbal de control nr.
8479 din 08.10.2014 au fost
îndeplinite parțial.

Galați

Comuna Smulți

04.06.15

Neefectuat

Reprezentanții Primăriei nu au
putut fi prezenți la momentul
controlului, fapt pentru care se
va reprograma

Galați

Comuna Piscu

04.06.15

Efectuat

1. Un număr de 4 alegători fără
mențiuni cu privire la seria și
numărul actului de identitate.2.
Exemplarele anterioare ale listelor
electorale permanente nu au fost
predate spe topire.3. În Registrul
electoral se realizează operațiuni
de actualizare al acestuia,
conform prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, echipa de control
a constatat două excepții în cazul
respectării termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege.

Galați

Comuna Fundeni

04.06.15

Efectuat

1. Un număr de 3256 alegători
fără mențiuni cu privire la
domiciliu și un număr de 4
alegători fără mențiuni cu privire
la seria și numărul actului de
identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spe topire.
3. Listele electorale
complementare aferente anului
2015 nu au fost ridicate de la
Inspectoratul General de Imigrări
al județului Galați.
4. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare al acestuia, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, echipa de control a
constatat o singură excepție în

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri:1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Asigurarea din timp a logisticii electorale
necesare.
3. Respectarea
hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.
Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Păstrarea în condiții corespunzătoare a listelor
electorale complementare.
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

cazul unui alegător care nu a fost
radiat din Registrul electoral și 4
excepții în cazul respectării
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

Galați

Comuna Șendreni

05.06.15

Efectuat

1. Un număr de 6 alegători fără
mențiuni cu privire la seria și
numărul actului de identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare al acestuia, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, echipa de control a
constatat o singură excepție în
cazul unui alegător care nu a fost
radiat din Registrul electoral și 1
excepție în cazul respectării
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

Galați

Comuna Matca

05.06.15

Efectuat

Galați

Municipiul Galați

05.06.15

Efectuat

1. Un număr de 22 alegători fără
mențiuni cu privire la seria și
numărul actului de identitate iar
9667 alegători se regăsesc în liste
făra mențiune completă privind
domiciliul.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare al acestuia, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, echipa de control a
constatat o singură excepție în
cazul unui alegător care nu a fost
radiat din Registrul electoral și 1
excepție în cazul respectării
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.
1. Un număr de 521 alegători fără
mențiuni cu privire la seria și
numărul actului de identitate iar 3
alegători se regăsesc în liste cu
mențiunea în dreptul arterei:
"fără domiciliu în România CRDS".2. Exemplarele anterioare
ale listelor electorale permanente
au fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare al acestuia, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, echipa de control a
constatat o singură excepție în
cazul unei comunicări care
continea un număr de 32 Acte de
Deces care nu a fost radiat din

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

Măsuri:1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală conform recomandărilor Hotărârii AEP
nr. 4/2008 și 5/2013.
3.
Respectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Registrul electoral cu respectarea
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege, iar în cazul a trei acte de
deces, aceastea nu au fost radiate
in Registrul electoral.

Galați

SPCLEP Galați

05.06.15

Efectuat

1. Nu există cărți de alegător
rămase nedistribuite.
2. Comunicarea necesară
actualizării Registrului electoral se
desfășoară în condițiile legii.

Galați

Comuna Foltești

08.06.15

Efectuat

1.Un număr de 15 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spre topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, cu respectarea
integrală a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege
4.
Control anterior a avut loc în

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare SV conform recomandărilor
stabilite prin Hotararea AEP nr. 4/2008 și 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

21.10.2014

Galați

Comuna Frumușița

08.06.15

Efectuat

1.Un număr de 18 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spre topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, însă cu nerespectarea
integrală a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege (2 AD
radiate cu intarziere)
4.
Control anterior a avut loc în
21.10.2014

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare SV conform recomandărilor
stabilite prin Hotararea AEP nr. 4/2008 și 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

Galați

Comuna Buciumeni

08.06.15

Control Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
deoarece la nivelul comunei nu
există nomenclator stradal. 3. În
lista electorală permanentă sunt
înscriși un număr de 6 alegători
fără serie şi număr act de
identitate.4. În perioada
08.12.2014 – 08.06.2015, din
informațiile puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte de
deces, au fost înregistrate un
număr de 21 acte de deces pentru
alegători care au avut ultimul
domiciliu în comuna Buciumeni și
niciun act de deces pentru
alegători care au avut ultimul
domiciliu pe raza altei UAT. 20 de
acte de deces înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore, iar 1 act de deces a fost
operat cu depășirea termenului
legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de
către alegători, și se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter
personal.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea.2. Asigurarea
din timp a tuturor materialelor de logistică
electorală necesare birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi asigurarea sediilor birourilor
electorale cu respectarea Hotărârilor AEP nr.
5/2014 şi nr. 4/2008 privind condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de
votare.
Termen de realizare: permanent3. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei Primarului
Buciumeni asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Listele electorale
complementare sunt păstrate
corespunzător, fiind semnate de
către primar și secretar.
8. La nivelul comunei Buciumeni
nu s-au întocmit liste electorale
speciale 9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim de
materiale utilizate la alegerile
locale generale, Primăria dispune
de numărul necesar de urne de
vot fixe.
10. Precedentul control efectuat
de reprezentanții AEP la Primăria
Buciumeni a fost în data de
25.09.2014, iar măsurile stabilite
prin Procesul verbal de control au
fost îndeplinite.

Galați

Comuna Nicorești

08.06.15

Control efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente în ordinea alfabetică
a alegătorilor, deoarece la nivelul
comunei nu există nomenclator
stradal.
3. În lista electorală permanentă
sunt înscriși un număr de 25
alegători fără serie şi număr act
de identitate.
4. În perioada 08.12.2014 –
08.06.2015, din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces, au fost
înregistrate un număr de 17 acte
de deces pentru alegători care au
avut ultimul domiciliu în comuna
Buciumeni și 2 acte de deces
pentru alegători care au avut
ultimul domiciliu pe raza altei
UAT. 18 de acte de deces
înregistrate au fost operate în
termenul legal de 24 ore, iar 1 act
de deces a fost operat cu
depășirea termenului legal de 24
ore.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de
către alegători, și se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.2. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească localurile secţiilor de votare.
Termen de realizare: permanent
3. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
Primarului Buciumeni asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

protecția datelor cu caracter
personal.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Listele electorale
complementare sunt păstrate
corespunzător, dar nu sunt
semnate de către primar și
secretar.
8. Listele electorale speciale sunt
păstrate corespunzător, fiind
semnate de către primar și
secretar.
9. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
10. Precedentul control efectuat
de reprezentanții AEP la Primăria
Nicorești a fost în data de
25.09.2014, iar măsurile stabilite
prin Procesul verbal de control au
fost îndeplinite parțial.

Galați

Comuna Negrilești

09.06.15

Efectuat

Galați

Comuna Drăgănești

09.06.15

Efectuat

1. Nu sunt alegători înscriși în
Lista electorală permanentă fără
serie şi număr act de identitate.2.
Exemplarele anterioare ale listelor
electorale permanente au fost
predate spre topire.3. În Registrul
electoral se realizează operațiuni
de actualizare, cu respectarea
integrală a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege
4. Control anterior a avut loc în
23.09.2014
1.Un număr de 18 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spre topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, însă cu nerespectarea
integrală a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege (5 AD
radiate cu intarziere)
4. Control anterior a avut loc în
09.09.2014 5. Primăria nu dispune
de numărul necesar de cabine de
vot

Măsuri:1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.3.
Asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare SV conform recomandărilor
stabilite prin Hotararea AEP nr. 4/2008 și 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare SV conform recomandărilor
stabilite prin Hotararea AEP nr. 4/2008 și 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

Galați

Comuna Țepu

09.06.15

Control Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente în ordinea alfabetică
a alegătorilor, mai întâi cei fără
mențiunea completă a adresei de
domiciliu după care, în ordinea
arterelor și a numărului de imbil.
3. În lista electorală permanentă
sunt înscriși un număr de 1
alegători fără serie şi număr act
de identitate și un număr de 759
alegători fără mențiunea
completă a adresei de domiciliu
4. În perioada 09.12.2014 –
09.06.2015, din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces, au fost
înregistrate un număr de 26 acte
de deces pentru alegători care au
avut ultimul domiciliu în comuna
Țepu și 1 act de deces pentru
alegători care au avut ultimul
domiciliu pe raza altei UAT. Toate
cele 27 de acte de deces
înregistrate au fost operate în
termenul legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de
către alegători, și se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea. 2.Semnarea Listei
electorale complementare de către primar și
secretar, conform dispozițiilor art. 21, alin (3)din
Legea 115 / 2015.
Termen de realizare: 09.06.2015
3. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare şi asigurarea sediilor
birourilor electorale cu respectarea Hotărârilor
AEP nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 privind condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor
de votare.
Termen de realizare: permanent
4. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
Primarului Liești asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

protecția datelor cu caracter
personal.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. La nivelul comunei Liești nu sau întocmit liste electorale
complementare și nici liste
electorale speciale
8. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
10. Precedentul control efectuat
de reprezentanții AEP la Primăria
Țepu a fost în data de 02.10.2014,
iar măsurile stabilite prin Procesul
verbal de control au fost
îndeplinite.

Galați

SPLCEP Țepu

09.06.15

Control efectuat

1. Nu există cărți de alegător
rămase nedistribuite.

1, Depunerea diligențelor necesare pentru intrarea
în legalitate a persoanelor fără acte de identitate
dar și rezolvarea situațiilor alegătorilor fără
mențiuni cu privire la seria și numărul actului de
identitate și/sau a domiciliului.

Galați

Comuna Liești

09.06.15

Control Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
deoarece la nivelul comunei nu
există nomenclator stradal. 3. În
lista electorală permanentă sunt
înscriși un număr de 44 alegători
fără serie şi număr act de
identitate.4. În perioada
09.12.2014 – 09.06.2015, din
informațiile puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte de
deces, au fost înregistrate un
număr de 55 acte de deces pentru
alegători care au avut ultimul
domiciliu în comuna Liești și 2
acte de deces pentru alegători
care au avut ultimul domiciliu pe
raza altei UAT. Toate cele 57 de
acte de deces înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de
către alegători, și se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter
personal.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au

Măsuri dispuse
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2.Semnarea
Listei electorale complementare de către primar și
secretar, conform dispozițiilor art. 21, alin (3)din
Legea 115 / 2015.
Termen de realizare: 09.06.2015
3. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare şi asigurarea sediilor
birourilor electorale cu respectarea Hotărârilor
AEP nr. 5/2014 şi nr. 4/2008 privind condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor
de votare.
Termen de realizare: permanent4. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei Primarului
Liești asupra faptelor ce constituie contravenţii
potrivit legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

fost predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Listele electorale
complementare sunt păstrate
corespunzător, dar nu este
semnată de către primar și
secretar.
8. La nivelul comunei Liești nu sau întocmit liste electorale
speciale 9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului maxim de
materiale utilizate la alegerile
locale generale, Primăria nu
dispune de numărul necesar de
urne de vot fixe.
10. Precedentul control efectuat
de reprezentanții AEP la Primăria
Liești a fost în data de 04.09.2014,
iar măsurile stabilite prin Procesul
verbal de control au fost
îndeplinite.

Galați

Comuna Nămoloasa

10.06.15

Efectuat

Galați

Comuna Tudor
Vladimirescu

10.06.15

Efectuat

1.Un număr de 2 alegători înscriși
în Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spre topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, cu respectarea
integrală a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege
4. Control anterior a avut loc în
02.10.2014
1.Un număr de 11 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spre topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, însă cu nerespectarea
integrală a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege (1 AD
neradiat)
4.
Listele electorale complementare
nu au fost ridicate de la Serviciul
pentru Imigrări Galați
5. Control anterior a avut loc în
23.10.2014

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare SV conform recomandărilor
stabilite prin Hotararea AEP nr. 4/2008 și 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare SV conform recomandărilor
stabilite prin Hotararea AEP nr. 4/2008 și 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
4. Ridicarea listelor electorale complementare și
punerea la dispoziția echipei de control a dovezii
ridicării acestora

Galați

Comuna Schela

10.06.15

Control Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
deoarece la nivelul comunei nu
există nomenclator stradal. 3. În
lista electorală permanentă sunt
înscriși un număr de 5 alegători
fără serie şi număr act de
identitate.4. În perioada
09.12.2014 – 09.06.2015, din
informațiile puse la dispoziție din
Registrul Stării Civile - Acte de
deces, au fost înregistrate un
număr de 21 acte de deces pentru
alegători care au avut ultimul
domiciliu în comuna Schela și
niciun act de deces pentru
alegători care au avut ultimul
domiciliu pe raza altei UAT. Toate
cele 20 de acte de deces
înregistrate au fost operate în
termenul legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de
către alegători, și se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter
personal.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea.2. Asigurarea
din timp a tuturor materialelor de logistică
electorală necesare birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi asigurarea sediilor birourilor
electorale cu respectarea Hotărârilor AEP nr.
5/2014 şi nr. 4/2008 privind condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de
votare.
Termen de realizare: permanent3. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei Primarului
Schela asupra faptelor ce constituie contravenţii
potrivit legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. La nivelul comunei Schela nu sau întocmit liste electorale
complementare și nici liste
electorale speciale. 9. Avându-se
în vedere estimarea necesarului
maxim de materiale utilizate la
alegerile locale generale, Primăria
dispune de numărul necesar de
urne de vot fixe.
10. Precedentul control efectuat
de reprezentanții AEP la Primăria
Comunei Schela a fost în data de
25.09.2014, iar măsurile stabilite
prin Procesul verbal de control au
fost îndeplinite.

Galați

Comuna Smîrdan

10.06.15

Control Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare, fiind semnate
pe ultima filă de acesta de către
primar și secretar.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente în ordinea alfabetică
a alegătorilor, deoarece la nivelul
comunei nu există nomenclator
stradal.
3. În lista electorală permanentă
sunt înscriși un număr de 7
alegători fără serie şi număr act
de identitate.
4. În perioada 10.12.2014 –
10.06.2015, din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces, au fost
înregistrate un număr de 21 acte
de deces pentru alegători care au
avut ultimul domiciliu în comuna
Smîrdan și1 act de deces pentru
alegători care au avut ultimul
domiciliu pe raza altei UAT. 20 de
acte de deces înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore, iar 1 act de deces a fost
operat cu depășirea termenului
legal de 24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, la
data controlului nu se organizează
acţiuni de popularizare a
posibilităţii de consultare a LEP de
către alegători, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001 privind
protecția datelor cu caracter

Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.2. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească localurile secţiilor de votare.
Termen de realizare: permanent
3. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
Primarului Schela asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

personal.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spre topire conform
dispoziţiilor legii 370/2004,
republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Listele electorale
complementare sunt păstrate
corespunzător, fiind semnate de
către primar și secretar.
8. La nivelul comunei Smîrdan nu
s-au întocmit liste electorale
speciale
9. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de urne de vot
fixe.
10. Precedentul control efectuat
de reprezentanții AEP la Primăria
Smîrdan a fost în data de
25.09.2014, iar măsurile stabilite
prin Procesul verbal de control au
fost parțial îndeplinite.

Galați

Comuna Poiana

11.06.15

Control efectuat

Galați

Comuna Ivești

11.06.15

Control efectuat

1. Un număr de 1 alegători fără
mențiuni cu privire la seria şi
numărul actului de identitate şi
un număr de 1396 alegători
înscrişi fără menţiuni cu privire la
domiciliu.2. Exemplarele
anterioare ale listelor electorale
permanente nu au fost predate
spre topire.3. În Registrul
electoral se realizează operațiuni
de actualizare, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, cu respectarea integrală
a termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.
1. Un număr de 49 alegători fără
mențiuni cu privire la seria şi
numărul actului de identitate şi
un număr de 4200 alegători
înscrişi fără menţiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege, însă echipa
de control a constatat 2 excepții
în cazul respectării termenului de
24 ore, prevăzut de lege.

Măsuri:1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.2.
Respectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale listelor electorale permanente, conform
prevederilor art. 70, alin. (5) din Legea 370/2004.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

Galați

Comuna Munteni

11.06.15

Control efectuat

Galați

Municipiul Tecuci

11.06.15

Control efectuat

1. Un număr de 43 alegători fără
mențiuni cu privire la seria şi
numărul actului de identitate şi
un număr de 5500 alegători
înscrişi fără menţiuni cu privire la
domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege, însă echipa
de control a constatat 3 excepții
în cazul respectării termenului de
24 ore, prevăzut de lege.
1. Un număr de 113 alegători fără
mențiuni cu privire la seria şi
numărul actului de identitate.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege, însă echipa
de control a constatat 10 excepții
în cazul respectării termenului de
24 ore, prevăzut de lege și 1
alegător neradiat.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale listelor electorale permanente, conform
prevederilor art. 70, alin. (5) din Legea 370/2004.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
asupra faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale listelor electorale permanente, conform
prevederilor art. 70, alin. (5) din Legea 370/2004.
Măsuri:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora conform
disp. art. 23 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
3. Asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare SV conform recomandărilor
stabilite prin Hotararea AEP nr. 4/2008 și 5/2014 4.
Afișarea unui anunț privind consultarea listelor
electorale permanente
5. S-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei asupra
faptelor ce constituie contravenţii potrivit
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor aplicabile în

cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

Galați

SPLCEP Tecuci

11.06.15

Control efectuat

1. Nu există cărți de alegător
rămase nedistribuite.

1, Depunerea diligențelor necesare pentru intrarea
în legalitate a persoanelor fără acte de identitate
dar și rezolvarea situațiilor alegătorilor fără
mențiuni cu privire la seria și numărul actului de
identitate și/sau a domiciliului.

Tulcea

Comuna Ostrov

16.06.2015

Control neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 24.06.2015

Tulcea

Comuna Dăeni

16.06.2015

Control neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 24.06.2015

Tulcea

Comuna Casimcea

17.06.2015

Control neefectuat

Controlul va fi reprogramat în
data de 01.07.2015

Tulcea

Comuna Beidaud

17.06.2015

Control neefectuat

Controlul va fi reprogramat

Tulcea

Comuna Sarichioi

18.06.2015

Control neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 18.06.2015

Tulcea

Comuna Văcăreni

23.06.2015

Control neefectuat

Controlul a fost reprogramat în
data de 16.07.2015

Tulcea

Orașul Isaccea

23.06.2015

Control neefectuat

Controlul a fost reprogramat în
data de 16.07.2015

Tulcea

S.P.C.L.E.P. Isaccea

23.06.2015

Control neefectuat

Controlul a fost reprogramat în
data de 16.07.2015

Tulcea

Comuna Carcaliu

24.06.2015

Control neefectuat

Controlul va fi reprogramat în
data de 02.07.2015

Tulcea

Comuna Mihai Bravu

25.06.2015

Control neefectuat

Controlul a fost reprogramat în
data de 17.06.2015

Tulcea

Comuna Peceneaga

30.06.2015

Control neefectuat

Control reprogramat și efectuat
în data de 24.06.2015

Tulcea

Comuna Cerna

30.06.2015

Control neefectuat

Controlul va fi reprogramat

Brăila

Comuna Măxineni

18.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare fiind semnate pe
ultima filă de acesta şi de către
primarul comunei.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente, pe
străzi și apoi în ordinea alfabetică
a alegătorilor, în cazul celor fără
menţiuni complete pivind adresa
de domiciliu.3. 11 alegători sunt
înscriși în lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate și 1071 de
alegători fără mențiuni la adresa
de domiciliu..4. În intervalul:
12.03.2015 – 18.06.2015, s-au
înregistrat un număr de 14 acte
de deces pentru alegători cu
ultimul domiciliu în comună și
pentru alegători cu domiciliul în
altă localitate, toate fiind radiate
în Registrul electoral de către,
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să opereze
în Registrul electoral, cu
respectarea termenului legal de
24 ore de la data luării la
conoștință a decesului.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și există asigurate
condiţiile necesare consultării
acestora cu respectarea
prevederilor Legii 677/2001

Măsuri dispuse cu caracter permanent:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente
inclusiv
asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare.

actualizată cu completările şi
modificările ulterioare, numai în
perioada electorală. La data
controlulu există o notă de
informare afișată la avizierul
Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spre topire.
7.Lista electorale complementara
este întocmită conform cerințelor
legale, păstrată și semnată
corespunzător.

Buzău

Comuna Mihăilești

08.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de acesta şi de către
primarul comunei.
2. Lista electorală permanentă
este întocmită pe sate
componente în ordinea alfabetică
a alegătorilor, în cazul celor fără
menţiuni complete pivind adresa
de domiciliu (un număr de 1649
dintr-un total de 1655), apoi în
ordinea numerelor de imobil.
3. 9 ( nouă ) alegători sunt înscriși
în lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate.
4. În perioada 25.03.201508.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 7 acte
de deces pentru alegători
decedați, dintre care doar 1 ( unu
) au avut ultimul domiciliu pe raza
altei unităși administrativ
teritoriale. Toate actele de deces
a fost operat în SIRE cu
respectarea termenului legal de
24 ore.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători numai în perioada
electorală, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001

Recomandări:
1. Afişarea
permanentă a unui anunţ la avizierul Primăriei prin
care alegătorii sa fie informaţi cu privire la
posibilitatea consultării LEP cu respectarea
dispoziţiilor Legii 677/2001 cât şi dispoziţiile art. 26
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Mihăilești asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La data
controlului nu există o notă de
informare afișată la avizierul
Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
7. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Mihăilești.
8. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de cabine de
vot, urne de vot fixe și urne de vot
mobile.

Buzău

Comuna Scutelnici

08.06.2015

Neefectuat

Va fi reprogramat conform
Adresei nr. 2921/05.06.2015
primită din partea Primăriei
Scutelnici

Buzău

Comuna Săpoca

08.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei, în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de către acesta şi de
către primarul comunei.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente, în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
în cazul celor fără menţiuni
complete pivind adresa de
domiciliu (un număr de 2323
dintr-un total de 2854), apoi în
ordinea numerelor de imobil.3. 2 (
doi ) alegători sunt înscriși în lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate.4. În
perioada 05.03.2015 – 08.06.2015
din informațiile puse la dispoziție
din Registrul Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că au fost
emise 14 acte de deces pentru
alegători cu drept de vot. Toate
decesele înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore.
5. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
6. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu

Recomandări:
1. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare. 2. Asigurarea din timp a
tuturor materialelor de logistică electorală
necesare birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească localurile secţiilor de votare.
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Săpoca asupra faptelor ce constituie contravenţii
potrivit legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare. 7. LEC au fost
predate în data de 10.03.2015 de
către Biroul pentru Imigrări al Jud.
Buzău conform procesului verbal
nr. 26022015/26.02.2015. LEC
este întocmită conform
prevederilor legale, cuprinde
toate elementele prevăzute de
lege, este păstrată corespunzător
într-un registru cu file detașabile
și este semnată de persoanele
abilitate.
8. Din informaţiile furnizate, la
nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale alegătorilor
comunitari pentru exercitarea
drepturilor electorale. 9. Ultimul
control efectuat de reprezentanții
AEP la Primăria Săpoca fost în
data de 05.03.2015, iar măsurile
stabilite prin procesul verbal de
control au fost puse în aplicare.

Tulcea

Comuna Văcăreni

16.06.2015

Control efectuat

1. Un număr de 1 alegători înscriși
în Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate și 1346 fără mențiune
completă adresă de domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

1. Actualizarea datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen
de realizare: în 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 4/2008 şi
nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.

Tulcea

Orașul Isaccea

16.06.2015

Control efectuat

1. Un număr de 2 alegători înscriși
în Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate și 4 fără mențiune
completă adresă de domiciliu.2.
Exemplarele anterioare ale listelor
electorale permanente au fost
predate spe topire.3. În Registrul
electoral se realizează operațiuni
de actualizare, conform
prevederilor art. 23 din Legea
35/2008, cu respectarea integrală
a termenului de 24 de ore,

1. Actualizarea datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen
de realizare: în 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea. 2. Respectarea tuturor
instrucțiunilor și hotărârilor Autorității Electorale
Permanente și asigurarea din timp a materialelor
de logistică electorală necesare dasfășurării în
bune condiții a procesului electoral.

prevăzut de lege.

Tulcea

S.P.C.L.E.P. Isaccea

16.06.2015

Control efectuat

Tulcea

Comuna Mihai Bravu

17.06.2015

Control efectuat

1. Cărțile de alegător nu se mai
tipăresc din luna aprilie 2012
2. La nivelul SPCLEP Isaccea nu
mai există cărți de alegător
nedistribuite .
3. Lunar, la solicitarea primăriei se
organizează acțiuni cu camera
mobilă.
1. Un număr de 4 alegători înscriși
în Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate și 1257 alegători făra
mențiune completă de domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente
au fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

1. Actualizarea datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen
de realizare: în 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea tuturor instrucțiunilor și
hotărârilor Autorității Electorale Permanente și
asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare dasfășurării în bune condiții a
procesului electoral.

Tulcea

Comuna Sarichioi

18.06.2015

Control efectuat

1. Un număr de 4 alegători înscriși
în Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate și 2817 alegători făra
mențiune completă de domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente
au fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

1. Actualizarea datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen
de realizare: în 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea tuturor instrucțiunilor și
hotărârilor Autorității Electorale Permanente și
asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare dasfășurării în bune condiții a
procesului electoral.

Brăila

Comuna Chiscani

23.06.2015

Control efectuat

1. Un număr de 19 alegători
înscriși în Lista electorală
permanentă fără serie şi număr
act de identitate și 1453 fără
mențiune completă adresă de
domiciliu.2. Exemplarele
anterioare ale listelor electorale
permanente au fost predate spe
topire.3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

Măsuri dispuse cu caracter permanent:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
alegătorilor din Registrul electoral şi radierea
acestora conf. prevederilor art. 23 din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente
inclusiv
asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare.

Buzău

Comuna Florica

22.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de secretarul
comunei în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de către acesta și de
către primarul comunei. 2. Lista
electorală permanentă este
întocmită în ordinea alfabetică a
alegătorilor, întrucât la nivelul
comunei nu este adoptat un
nomenclator stradal (un număr de
1140 alegători nu au mențiuni
complete pivind adresa de
domiciliu dintr-un total de 1189).
3. 3 alegători sunt înscriși în lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate. 4.
După tipărirea LEP, în perioada
16.09.2014-22.06.2015
persoanele autorizate au radiat
din exemplarul original al acesteia
un număr de 33 alegători
decedați.
4. În perioada 03.03.2015 –
22.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 13 acte
de deces pentru alegători cu
drept de vot, toate emise pentru
alegători decedați care au avut
ultimul domiciliu pe raza unității
administrativ teritoriale. Dintre
decese înregistrate un act de
deces nu a fost operat în
termenul legal de 24 ore. 5.
Comparând informațiile din SIRE
cu raportul „Lista de alegători cu

Recomandări:
1. Afişarea permanentă a
unui anunţ la avizierul Primăriei prin care alegătorii
sa fie informaţi cu privire la posibilitatea
consultării LEP cu respectarea dispoziţiilor Legii
677/2001 cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din
Legea 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
2. Predarea spre topire a exemplarelor anterioare
ale LEP conform dispoziţiei art. 70 alin (5) din
Legea 370/2004 republicată cu completările şi
modificările ulterioare.
Măsuri
dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Termen de realizare: în 24 de ore de la data luării
la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
S-a atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei
primarului Florica asupra faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei electorale şi a
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale.

drept de vot radiat” s-a constatat
că data actului de deces operat cu
întârziere a fost eronat
completată în SIRE ( Data actului
era 23.04.2015, iar în Registrul
electoral s-a completat
22.05.2015, dată în care s-a
efectuat și radierea)
6. Potrivit datelor furnizate se
organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători, doar în perioada
electorală, dar se cunosc
prevederile Legii 677/2001
actualizată cu completările şi
modificările ulterioare. La data
controlului nu există o notă de
informare afișată la avizierul
Primăriei în acest sens.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare.
8. Nu au fost întocmite liste
electorale complementare și liste
electorale speciale, întrucât nu
există cetățeni ai statelor membre
U.E cu domiciliul sau reședința în
comuna Florica.
9. Avându-se în vedere estimarea
necesarului maxim de materiale
utilizate la alegerile locale
generale, Primăria dispune de
numărul necesar de cabine de vor

și urne de vot fixe.
10. Ultimul control efectuat de
reprezentanții AEP la Primăria
Florica fost în data de 03.03.2015,
iar măsurile stabilite au fost puse
în aplicare parțial.

Buzău

Comuna Smeeni

22.06.2015

Efectuat

1. Listele electorale permanente
sunt păstrate de persoana
desemnată prin dispoziție să facă
operațiuni în SIRE, în condiții
corespunzătoare și sunt semnate
pe ultima filă de către secretarul
şi primarul comunei.2. Lista
electorală permanentă este
întocmită pe sate componente, în
ordinea alfabetică a alegătorilor,
în cazul celor fără menţiuni
complete pivind adresa de
domiciliu (un număr de 5385
dintr-un total de 5439), apoi în
ordinea numerelor de imobil.3. 19
alegători sunt înscriși în lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate. 4. În
urma verificării LEP s-a constatat
că în aceasta există 5 (cinci)
alegători în dreptul cărora nu
apare numărul secției de votare.5.
În perioada 10.03.2015 –
22.06.2015 din informațiile puse
la dispoziție din Registrul Stării
Civile - Acte de deces s-a
constatat că au fost emise 30 acte
de deces pentru alegători cu
drept de vot, dintre care doar 5
au fost emise pentru alegători
decedați care au avut ultimul
domiciliu pe raza altei unități
administrativ teritoriale. Toate
decese înregistrate au fost
operate în termenul legal de 24
ore.
6. Potrivit datelor furnizate, se
organizează acţiuni de

Recomandări:
1. Predarea spre topire a
exemplarelor anterioare ale LEP conform
dispoziţiei art. 70 alin (5) din Legea 370/2004
republicată cu completările şi modificările
ulterioare. 2. Asigurarea din timp a tuturor
materialelor de logistică electorală necesare
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi
asigurarea sediilor birourilor electorale cu
respectarea Hotărârilor AEP nr. 5/2014 şi nr.
4/2008
Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare ale
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 35/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.Termen de realizare: în 24 de ore de la
data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor
ce impun actualizarea sau radierea. 2. Respectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente.Termen de realizare: permanentS-a
atras atenţia reprezentanţilor Instituţiei primarului
Smeeni asupra faptelor ce constituie contravenţii
potrivit legislaţiei electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale.

popularizare a posibilităţii de
consultare a LEP de către
alegători și se cunosc prevederile
Legii 677/2001 actualizată cu
completările şi modificările
ulterioare. La data controlului
există o notă de informare afișată
la avizierul Primăriei în acest sens.
7. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire
conform dispoziţiilor legii
370/2004, republicata cu
modificările şi completările
ulterioare. 8. LEC au fost
predate în data de 10.03.2015 de
către Biroul pentru Imigrări al Jud.
Buzău conform procesului verbal
nr. 2607681/26.02.2015. LEC este
întocmită conform prevederilor
legale, cuprinde toate elementele
prevăzute de lege, este păstrată
corespunzător într-un registru cu
file detașabile și este semnată de
persoanele abilitate.
9. Din informaţiile furnizate, la
nivelul comunei nu au fost
întocmite liste electorale speciale,
dat fiind faptul că nu au fost
înregistrate cereri ale alegătorilor
comunitari pentru exercitarea
drepturilor electorale. 10. Ultimul
control efectuat de reprezentanții
AEP la Primăria Smeeni fost în
data de 10.03.2015, iar măsurile
stabilite prin procesul verbal de
control nr. 2153 au fost puse în
aplicare.
11. Avându-se în

vedere estimarea necesarului
maxim de materiale utilizate la
alegerile locale generale, Primăria
nu dispune de numărul necesar
de urne de vot fixe.

Buzău

Comuna Bălăceanu

22.06.2015

Efectuat

1. Decesele înregistrate nu sunt
toate operate în Registrul
electoral.
2. Lista electorală permanentă
este păstrată în condiții
corespunzătoare și este semnată
de primar si secretar.
3. 1 alegător este înscris în Lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate și 1324
alegători fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
4. În intervalul 24 martie 2015 22 iunie 2015 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr de 6
alegători, dintre care 5 alegători
cu domiciliul în comuna
Bălăceanu și 1 alegător cu
domiciliul în alt UAT, 5 fiind
radiate în Registrul electoral de
către persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să opereze
în Registrul electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului și 1 act de
deces găsit neradiat la momentul
controlului
5. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.

Recomandări:
1. Predarea spre topire prin intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004. Măsuri dispuse:
1. Actualizarea datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen
de realizare: în 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.

Buzău

Comuna Ghergheasa

22.06.2015

Efectuat

1. Decesele înregistrate sunt toate
operate în Registrul electoral.
2. Lista electorală permanentă
este păstrată în condiții
corespunzătoare și este semnată
de primar si secretar.
3. 2 alegători sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate și 1943
alegători fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
4. În intervalul 04 martie 2015 22 iunie 2015 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr de 16
alegători, dintre care 15 alegători
cu domiciliul în comuna
Ghergheasa și 1 alegător cu
domiciliul în alt UAT, toate fiind
radiate în Registrul electoral de
către persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să opereze
în Registrul electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului
5. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.
6. Primăria nu dispune de
numărul necesar de urne de vot
mobile

Recomandări: 1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor economici specializaţi a
listelor electorale permanente conform art. 70
alin. (5) din Legea nr. 370/2004. Măsuri dispuse:1.
Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în cazurile prevăzute
de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare, raportat la
disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen de realizare:
în 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun actualizarea sau
radierea.2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.

Buzău

Comuna Boldu

22.06.2015

Efectuat

Tulcea

Comuna Ostrov

24.06.2015

Control efectuat

1. Decesele înregistrate sunt toate
operate în Registrul electoral.
2. Lista electorală permanentă
este păstrată în condiții
corespunzătoare și este semnată
de primar si secretar.
3. 5 alegători sunt înscriși în Lista
electorală permanentă fără serie
şi număr act de identitate și 1086
alegători fără mențiuni privind
adresa de domiciliu.
4. În intervalul 24 martie 2015 22 iunie 2015 s-au înregistrat acte
de deces pentru un număr de 11
alegători cu domiciliul în comuna
Boldu, toate fiind radiate în
Registrul electoral de către
persoana desemnată prin
Dispoziția primarului să opereze
în Registrul electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului
5. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente nu
au fost predate spre topire.
1. Un număr de 1 alegători înscriși
în Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate și 1009 fără mențiune
completă adresă de domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a

Recomandări:
1. Predarea spre topire prin intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor electorale
permanente conform art. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.
2. Asigurarea din timp a tuturor materialelor de
logistică electorală necesare, organizarea şi
amenajarea secţiilor de votare cu respectarea
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 4/2008 şi
nr. 5/2014.
Măsuri dispuse:
1.
Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot înscrise în Registrul
electoral şi radierea acestora în cazurile prevăzute
de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare, raportat la
disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen de realizare:
în 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către
primar a cazurilor ce impun actualizarea sau
radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.

1. Actualizarea datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen
de realizare: în 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea tuturor instrucțiunilor și
hotărârilor Autorității Electorale Permanente și
asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare dasfășurării în bune condiții a

Tulcea

Comuna Dăeni

24.06.2015

Control efectuat

termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

procesului electoral.

1. Un număr de 2 alegători înscriși
în Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate și 1696 alegători făra
mențiune completă de domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente
au fost predate spe topire.3. În
Registrul electoral se realizează
operațiuni de actualizare,
conform prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu respectarea
integrală a termenului de 24 de
ore, prevăzut de lege.

1. Actualizarea datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen
de realizare: în 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea. 2. Respectarea tuturor
instrucțiunilor și hotărârilor Autorității Electorale
Permanente și asigurarea din timp a materialelor
de logistică electorală necesare dasfășurării în
bune condiții a procesului electoral.

Tulcea

Comuna Peceneaga

24.06.2015

Control efectuat

1. Un număr de 2 alegători înscriși
în Lista electorală permanentă
fără serie şi număr act de
identitate și 881 fără mențiune
completă adresă de domiciliu.
2. Exemplarele anterioare ale
listelor electorale permanente au
fost predate spe topire.
3. În Registrul electoral se
realizează operațiuni de
actualizare, conform prevederilor
art. 23 din Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore, prevăzut
de lege.

1. Actualizarea datelor de identificare a
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în
Registrul electoral şi radierea acestora în cazurile
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din Legea nr.
35/2008 cu modificările şi completările ulterioare,
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din Lege. Termen
de realizare: în 24 de ore de la data luării la
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun
actualizarea sau radierea.
2. Respectarea tuturor instrucțiunilor și
hotărârilor Autorității Electorale Permanente și
asigurarea din timp a materialelor de logistică
electorală necesare dasfășurării în bune condiții a
procesului electoral.

