Filiala Sud-Est
Județ

UAT

Data
controlului

Obiective

Constanța

comuna
Costinești

14.07.2015

1. Urmărirea modului de
respectare a
instrucţiunilor şi
hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului
în care autorităţile
administraţiei publice
locale îndeplinesc
atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative
în materie electorală;
3. Urmărirea modului de
întocmire a listelor
electorale permanente, a
listelor electorale speciale
şi a copiilor acestora
utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de
păstrare a listelor
electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea
persoanei/persoanelor
care efectuează
operaţiuni de în listele
electorale permanente și
în Registrul Electoral;
6. Verificarea semnării
listelor electorale de către
persoanele abilitate;
7. Monitorizarea modului

Motivele care au
generat stabilirea
obiectivelor de
control/îndrumare
Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat /
Neefectuat

Constatări

Măsuri dispuse

Efectuat

1. Un număr de 6
alegători înscriși în Lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate și un
număr de 245 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.
2. Colaborarea permanentă a
compartimentelor instituției
cu persoanele care au atribuții
de operare în Registrul
electoral, în scopul îndeplinirii
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.
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

14.07.2015

în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru
consultarea şi verificarea
de către cetăţeni a
înscrierii în listele
electorale precum şi a
modului de soluţionare a
întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau
înscrieri greşite în listele
electorale;
8. Verificarea modului de
păstrare şi gestionare a
logisticii electorale
folosite la consultările
electorale anterioare şi
stadiul procurării logisticii
necesare pentru
desfăşurarea alegerilor;
9. Verificarea modului de
efectuare a actualizării
datelor înscrise în
Registrul Electoral pe baza
comunicărilor primite;
10. Verificarea efectuării
comunicărilor prevăzute
de lege;
11. Verificarea gradului de
respectare a termenelor
prevăzute în calendarul
electoral;
12. Acordarea de
îndrumare privind
operațiunile necesare a fi
efectuate la nivelul
primăriei în Registrul
Electoral.
Conform obiectivelor

Îndrumare și control

Neefectuat

Control reprogramat în

Tuzla

Constanța

oraș
Techirghiol

14.07.2015

Constanța

SPCLEP
Techirghiol

14.07.2015

prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

electoral (recontrol)

luna august

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

1. Un număr de 12
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.

1. Obținerea de informații
privind modul de
efectuare a comunicărilor
necesare actualizării
Registrului Electoral și
listelor electorale
permanente;
2. Evidenţa cărţilor de
alegător rămase
nedistribuite;
3. Analiza demersurilor

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

1. Nu există cărti de
alegător rămase
nedistribuite.
2. Comunicarea
necesară actualizării
Registrului electoral se
desfășoară în condiții
normale.

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.

efectuate pentru punerea
în legalitate a persoanelor
fără acte de identitate;
4. Discuții privind erorile
constatate în actele de
identitate eliberate;
Constanța

comuna
Agigea

14.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

1. Un număr de 16
alegători înscriși în Lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate și un
număr de 857 alegători
fără mențiuni cu privire
la domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
au fost predate spe
topire, însă exemplarul
listelor electorale
permanente pentru
Parlamentul European
din anul 2014, nu a fost
topit.
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.
2. Predarea spre topire a
exemplarului anterior ale
listelor electorale permanente,
folosite la alegerile pentru
Parlamentul European din anul
2014, agenților economici
specializați, 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.

Constanța

SPCLEP
Agigea

14.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 la
SPCLEP Techirghiol

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

1. Nu există cărti de
alegător rămase
nedistribuite.
2. Comunicarea
necesară actualizării
Registrului electoral se
desfășoară în condiții
normale.

Constanța

comuna
Pantelimon

15.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Neefectuat

Control reprogramat în
luna august

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
Vulturu

15.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

1. Un număr de 68
alegători fără mențiuni
cu privire la domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
au fost predate spe
topire.
3. Nu au fost înregistrate
acte de deces de la data
efectuării ultimului
control.

Constanța

oraș
Murfatlar

16.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

1. Un număr de 6
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

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.
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. 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

Legea 35/2008, cu
respectarea termenului
de 24 de ore, prevăzut
de lege, însă echipa de
control a constatat o
singură excepţie in cazul
unui alegător, acesta
nefiind radiat.

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.

Constanța

SPCLEP
Murfatlar

16.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 la
SPCLEP Techirghiol

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

1. Nu există cărti de
alegător rămase
nedistribuite.

Constanța

comuna Valu
lui Traian

16.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

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.

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.

Constanța

SPCLEP Valu
lui Traian

16.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 la
SPCLEP Techirghiol

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

1. Nu există cărti de
alegător rămase
nedistribuite.
2. Comunicarea
necesară actualizării
Registrului electoral se
desfășoară în condiții
normale.

Constanța

comuna
Ostrov

21.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

1. Un număr de 28
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate și un număr
de 1123 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

Constanța

oraș
Cernavodă

22.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.

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. Un număr de 45
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 termenului
de 24 de ore, prevăzut
de lege, însă echipa de
control a constatat o
singură excepţie in cazul
respectării termenului
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

SPCLEP
Cernavodă

22.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 la
SPCLEP Techirghiol

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

Constanța

oraș Negru
Vodă

23.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

Constanța

SPCLEP
Negru Vodă

23.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 la
SPCLEP Techirghiol

Îndrumare și control
electoral (recontrol)

Efectuat

1. La nivelul SPCLEP
Cernavodă există un
număr de 25 cărţi de
alegător rămase
nedistribuite.
2. Comunicarea
necesară actualizării
Registrului electoral se
desfășoară în condiții
normale.
1. Un număr de 25
alegători fără mențiuni
cu privire la seria şi
numărul actului de
identitate şi un număr
de 548 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.

1. La nivelul SPCLEP
Negru Vodă nu mai
există cărţi 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.
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

Galați

Comuna
Smulți

01.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Recontrol și
îndrumare electorală

Efectuat

Galați

Comuna
Vârlezi

01.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Recontrol și
îndrumare electorală

Efectuat

2. Comunicarea
necesară actualizării
Registrului electoral se
desfășoară în condiții
normale.
1. Un număr de 6
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 1222 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu 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. Un număr de 6
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 1618 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spe
topire.
3. În Registrul electoral

rezolvarea situațiilor
alegătorilor fără mențiuni cu
privire la seria și numărul
actului de identitate și/sau a
domiciliului.
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.

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

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.

Galați

Comuna
Jorăști

02.07.2015

Galați

Comuna
Suceveni

02.07.2015

Galați

Comuna
Băleni

06.07.2015

Galați

Comuna
Corni

06.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Recontrol și
îndrumare electorală

Neefectuat

Control reprogramat și
efectuat în data de 07
07 2015

Recontrol și
îndrumare electorală

Neefectuat

Control reprogramat și
efectuat în data de 06
07 2015

Recontrol și
îndrumare electorală

Neefectuat

Control reprogramat și
efectuat în data de 02
07 2015

Recontrol și
îndrumare electorală

Neefectuat

Control reprogramat și
efectuat în data de 02
07 2015

materialelor de logistică
electorală necesare birourilor
electorale ale secţiilor de
votare.

Galați

Comuna
Fârțănești

07.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Recontrol și
îndrumare electorală

Efectuat

Galați

Comuna
Vlădești

07.07.2015

Recontrol și
îndrumare electorală

Neefectuat

Galați

Comuna
Grivița

08.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Recontrol și
îndrumare electorală

Efectuat

1. Un număr de 9
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 4128 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu 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.
Control reprogramat și
efectuat în data de 06
07 2015

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.

1. Un număr de 14
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 3101 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spe
topire.
3. În Registrul electoral
se realizează operațiuni

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

Galați

Comuna
Rediu

08.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Recontrol și
îndrumare electorală

Efectuat

de actualizare, conform
prevederilor art. 23 din
Legea 35/2008, cu
respectarea integrală a
termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.

electorală necesare birourilor
electorale ale secţiilor de
votare.

1. Un număr de 6
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 1872 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu 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.

Galați

Comuna
Cuza Vodă

09.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Recontrol și
îndrumare electorală

Efectuat

Galați

Comuna
Pechea

09.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Recontrol și
îndrumare electorală

Efectuat

1. Un număr de 6
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 1936 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu 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. Un număr de 19
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 2011 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu 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

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.

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.

termenului de 24 de ore,
prevăzut de lege.

Tulcea

Comuna
Casimcea

01.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 17
alegători înscriși în Lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate și 1278
fără mențiune completă
adresă de domiciliu.2.
Exemplarele anterioare
ale listelor electorale
permanente nu 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. 3.
Semnarea Listelor electorale
complementare de către
primar și secretar conform
dispozițiilor art. 21, alin (3) din

Legea 115/2015

Tulcea

Comuna
Carcaliu

02.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 6
alegători înscriși în Lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate și 2053
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.

Tulcea

Comuna
Jurilovca

07.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Control reprogramat și
efectuat în data de 06

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.

Vrancea

Comuna
Străoane

01.07.2015

data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

07 2015
Îndrumare și control
electoral

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 Un număr de 8
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 3074 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
4. În intervalul 03
februarie 2015- 01 iulie
2015 s-au înregistrat
acte de deces pentru un
număr de 25 alegători,
dintre care 24 alegători
cu domiciliul în comuna
Străoane 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

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.

anterioare ale listelor
electorale permanente
au fost predate spre
topire.

Vrancea

Comuna
Răcoasa

01.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

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. Lista
electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar
4. Un număr de 8
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 2641 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 04
februarie 2015- 01 iulie
2015 s-au înregistrat
acte de deces pentru un
număr de 20 alegători,
dintre care 18 alegători
cu domiciliul în comuna
Răcoasa 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

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.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor
electorale permanente
conform art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004.

electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.

Vrancea

Comuna
Jariștea

02.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

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. Lista
electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar
4. Un număr de 5
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 2598 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 05
februarie 2015- 02 iulie
2015 s-au înregistrat
acte de deces pentru un
număr de 22 alegători,
dintre care 19 alegători
cu domiciliul în comuna
Jariștea și 3 alegători cu
domiciliul în alt UAT,
toate fiind radiate în
Registrul electoral de
către persoana
desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul

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.Recomandări: 1.
Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor
electorale permanente
conform art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004.

electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.

Vrancea

Comuna
Vizantea
Livezi

02.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

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. Un număr de 5
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 3401 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.

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

4. În intervalul 03
februarie 2015- 02 iulie
2015 s-au înregistrat
acte de deces pentru un
număr de 37 alegători,
cu domiciliul în comuna
Vizantea Livezi, 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
au fost predate spre
topire.

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.

Vrancea

Comuna
Ciorăști

07.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

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. Un număr de 10
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 2666 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
4. În intervalul 27
februarie 2015- 07 iulie
2015 s-au înregistrat
acte de deces pentru un
număr de 35 alegători,
dintre care 32 alegători
cu domiciliul în comuna
Ciorăști și 3 alegători cu
domiciliul în alte UATuri, 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

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.

au fost predate spre
topire.

Vrancea

Comuna
Gologanu

07.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

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. Un număr de 2
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 2162 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
4. În intervalul 11
februarie 2015- 07 iulie
2015 s-au înregistrat

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

acte de deces pentru un
număr de 18 alegători
cu domiciliul în comuna
Gologanu, 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
au fost predate spre
topire.

respectarea recomandărilor
AEP prin hotărârile nr. 4/2008
şi nr. 5/2014.
3. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.

Vrancea

Comuna
Cîrligele

08.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

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.
Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar
4. Un număr de 14
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 2445 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 05
februarie 2015- 08 iulie
2015 s-au înregistrat
acte de deces pentru un
număr de 18 alegători,
dintre care 15 alegători
cu domiciliul în comuna
Cîrligele și 3 alegători cu
domiciliul în alte UATuri, toate fiind radiate în
Registrul electoral de
către persoana
desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul

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.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor
electorale permanente
conform art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004.

electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.

Vrancea

Comuna
Popești

08.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

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.
Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar
4. Un număr de 3
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 2558 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 10
februarie 2015- 08 iulie
2015 s-au înregistrat
acte de deces pentru un
număr de 20 alegători,
dintre care 17 alegători
cu domiciliul în comuna
Popești și 3 alegători cu
domiciliul în alte UATuri, toate fiind radiate în
Registrul electoral de
către persoana
desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul

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.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor
electorale permanente
conform art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004.

electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.

Vrancea

Comuna
Gugești

09.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

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.
Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar
4. Un număr de 21
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 3755 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 10
februarie 2015- 09 iulie
2015 s-au înregistrat
acte de deces pentru un
număr de 23 alegători,
dintre care 20 alegători
cu domiciliul în comuna
Gugești și 3 alegători cu
domiciliul în alte UATuri, toate fiind radiate în
Registrul electoral de
către persoana
desemnată prin
Dispoziția primarului să
opereze în Registrul

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.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor
electorale permanente
conform art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004.

electoral în termen de
24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.

Vrancea

Comuna
Virteșcoiu

09.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

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.
Lista electorală
complementară este
păstrată în condiții
corespunzătoare și este
semnată de primar si
secretar
4. Un număr de 6
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 2807 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 12 martie
2015- 09 iulie 2015 s-au
înregistrat acte de deces
pentru un număr de 14
alegători, dintre care 11
alegători cu domiciliul în
comuna Vîrteșcoiu și 3
alegători cu domiciliul în
alte UAT-uri, toate fiind
radiate în Registrul
electoral de către
persoana desemnată
prin Dispoziția
primarului să opereze în
Registrul electoral în

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.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor
electorale permanente
conform art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004.

termen de 24 ore de la
data luării la cunoștință
a decesului
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.

Vrancea

Comuna
Țifești

14.07.2015

Vrancea

Comuna
Vidra

14.07.2015

Vrancea

SPCLEP Vidra

14.07.2015

Vrancea

Comuna
Nereju

15.07.2015

Vrancea

Comuna

15.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 la
SPCLEP Techirghiol
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Control reprogramat și
efectuat în data de 06
07 2015

Îndrumare și control

Neefectuat

Control reprogramat și

Paltin

Vrancea

Comuna
Năruja

16.07.2015

Vrancea

Comuna
Vrîncioaia

16.07.2015

Vrancea

Comuna
Garoafa

21.07.2015

Vrancea

Orașul
Mărășești

21.07.2015

Vrancea

SPCLEP
Mărășești

21.07.2015

Vrancea

Orașul
Panciu

22.07.2015

Vrancea

SPCLEP
Panciu

22.07.2015

Vrancea

Comuna
Movilița

22.07.2015

Vrancea

Orașul Adjud

23.07.2015

prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 la
SPCLEP Techirghiol
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 la
SPCLEP Techirghiol
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în

electoral

efectuat în data de 06
07 2015

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

comuna Costinești
Vrancea

SPCLEP
Adjud

23.07.2015

Vrancea

Comuna
Corbița

23.07.2015

Vrancea

Comuna
Homocea

28.07.2015

Vrancea

Comuna
Ploscuțeni

28.07.2015

Vrancea

Comuna
Boghești

29.07.2015

Vrancea

Comuna
Tănăsoaia

29.07.2015

Vrancea

Comuna
Vulturu

30.07.2015

Vrancea

Comuna
Suraia

30.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 la
SPCLEP Techirghiol
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Îndrumare și control
electoral

Neefectuat

Controlul va fi
reprogramat.

Galați

Comuna
Corni

02.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Recontrol și
îndrumare electorală

Efectuat

1. Un alegător este
înscris în Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 1843 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spe
topire.
3.În intervalul:
12.03.2015 –
01.07.2015, s-au
înregistrat un număr de
11 acte de deces pentru
alegători cu ultimul
domiciliu în comuna
Corni, 7 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, 1 act de
deces fiind radiat cu
depășirea termenului
de 24 de ore, iar 2 acte
de deces nefiind radiate
la momentul
controlului.

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.

Galați

Comuna
Băleni

02.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Recontrol și
îndrumare electorală

Efectuat

1. Un număr de 4
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 2069 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu 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
Năeni

01.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral

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
1393 dintr-un total de
1402), apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. 7 alegători sunt
înscriși în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. După tipărirea LEP, în
perioada 16.09.201401.07.2015 persoanele
autorizate au radiat din
exemplarul original al
acesteia un număr de 18
alegători decedați
5. În perioada
30.12.2014 – 01.07.2015
din informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 17 acte 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:
permanent
S-a atras atenţia
reprezentanţilor Instituţiei
primarului Năeni asupra

deces pentru alegători
cu drept de vot, dintre
care doar 3 au fost
emise pentru alegători
decedați care au avut
ultimul domiciliu pe raza
altor unități
administrativ teritoriale.
Dintre decesele
înregistrate, 4 nu 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
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 13.05.2015 de

faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

către Biroul pentru
Imigrări al Jud. Buzău
conform procesului
verbal nr.
2807125/26.02.2015.
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. Nu au fost
întocmite liste electorale
speciale întrucât nu s-au
înegistrat cereri din
partea cetățenilor din
state membre ale U.E,
cu domiciliul sau
reședința în comuna
Năeni, pentr exercitarea
drepturilor electorale.
10. Ultimul control
efectuat de
reprezentanții AEP la
Primăria Năeni fost în
data de 04.09.2014, iar
măsurile stabilite prin
procesul verbal de
control nr. 142 au fost
puse în aplicare parțial.
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
Vernești

01.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral ( Recontrol
)

Efectuat

1. Listele electorale
permanente sunt
păstrate de persoana
desemnată prin
dispoziție să facă
înregistrări în SIRE, în
condiții corespunzătoare
și sunt semnate pe
ultima filă de către
secretarul 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
7108 dintr-un total de
7405), apoi în ordinea
numerelor de imobil.
3. 16 alegători sunt
înscriși în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. După tipărirea LEP, în
perioada 15.09.201401.07.2015 persoanele
autorizate au radiat din
exemplarul original al
acesteia un număr de 90
alegători ( decedați și
condamnați prin
hotărâre judecătorească
)
5. În perioada

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 Vernești asupra

310.02.2015 –
01.07.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 42 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
altor unități
administrativ teritoriale.
Toate decesele
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
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

faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

topire conform
dispoziţiilor legii
370/2004, republicata
cu modificările şi
completările ulterioare.
8. LEC au fost predate în
data de 01.07.2015 de
către Biroul pentru
Imigrări al Jud. Buzău
conform procesului
verbal nr.
2807587/26.02.2015.
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. Nu au fost
întocmite liste electorale
speciale întrucât nu s-au
înregistrat cereri din
partea cetățenilor din
state membre ale U.E,
cu domiciliul sau
reședința în comuna
Vernești, pentr
exercitarea drepturilor
electorale.
10. Ultimul control
efectuat de
reprezentanții AEP la
Primăria Vernești fost în
data de 10.02.2015, iar
măsurile stabilite prin

procesul verbal de
control nr. 953 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 cabine și
urne de vot fixe.

Buzău

Comuna
Blăjani

02.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral ( Recontrol
)

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 primar. 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
920 alegători nu au
mențiuni complete
pivind adresa de
domiciliu dintr-un total
de 920).
3. 1 alegător este înscris
în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. După tipărirea LEP, în
perioada 15.09.201402.07.2015 persoanele
autorizate au radiat din
exemplarul original al
acesteia un (1) alegător
decedat.
4. În perioada
26.03.2015 – 02.07.2015
din informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că

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 Blăjani asupra

au fost emise 7 acte de
deces pentru alegători
cu drept de vot, toate
emise pentru alegători
decedați care au avut
ultimul domiciliu pe raza
unității administrativ
teritoriale. 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.
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

faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

electorale speciale,
întrucât nu există
cetățeni ai statelor
membre U.E cu
domiciliul sau reședința
în comuna Blăjani.
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 Blăjani fost în
data de 26.03.2015, iar
măsurile stabilite au fost
puse în aplicare.

Buzău

Comuna
Robeasca

02.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral ( Recontrol
)

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 ,
întrucât la nivelul
comunei este adoptat
un nomenclator stradal,
dar nu este implementat
(un număr de 891
alegători din 891 nu au
mențiuni complete
pivind adresa de
domiciliu).
3. 3 (trei) alegători sunt
înscriși în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
4. După tipărirea LEP, în
perioada 15.09.201402.07.2015 persoanele
autorizate au radiat din
exemplarul original al
acesteia 18 alegători
decedat. 5. În
perioada 12.03.2015 –
02.07.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că

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 Blăjani asupra
faptelor ce constituie
contravenţii potrivit legislaţiei
electorale şi a sancţiunilor
aplicabile în cazul
nerespectării dispoziţiilor
legale.

au fost emise 6 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 decesele
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
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 Robeasca.
9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului
maxim de materiale
utilizate la alegerile
locale generale, Primăria
dispune de materialele
de logistică necesare.
10. Ultimul control
efectuat de
reprezentanții AEP la
Primăria Robeasca fost
în data de 12.03.2015,
iar măsurile stabilite au
fost puse în aplicare.

Buzău

Comuna
Săgeata

02.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 14.07.2015 în
comuna Costinești

Îndrumare și control
electoral ( Recontrol
)

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
4064 algători din 4118
nu au mențiuni
complete pivind adresa
de domiciliu).
3. 4 (patru) alegători
sunt înscriși în lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate. 4. În
perioada 12.03.2015 –
02.07.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 27 acte de
deces pentru alegători
cu drept de vot, toate
fiind emise pentru
alegători decedați care

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. 3. 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.
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

au avut ultimul domiciliu
pe raza unității
administrativ teritoriale.
Dintre decesele
înregistrate 2 (două ) nu
au fost operate în
termenul legal de 24 ore
și 1 ( unu ) la data
conrolului mi era radiat
din SIRE.
6. 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.
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

impun actualizarea sau
radierea.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente.

electorale speciale,
întrucât nu există
cetățeni ai statelor
membre U.E cu
domiciliul sau reședința
în comuna Săgeata.
9. Avându-se în vedere
estimarea necesarului
maxim de materiale
utilizate la alegerile
locale generale, Primăria
nu dispune de urne de
vot fixe și urne de vot
mobile.
10. Ultimul control
efectuat de
reprezentanții AEP la
Primăria Săgeata fost în
data de 12.03.2015, iar
măsurile stabilite au fost
puse în aplicare parțial.

Buzău

Comuna
Breaza

28.07.2015

1. Monitorizarea modului
în care autorităţile
administraţiei publice
locale îndeplinesc
atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative
în materie electorală;
2. Urmărirea modului de
întocmire a listelor
electorale; verificarea
semnării listelor
electorale de către
persoanele abilitate;
3. Verificarea modului de
păstrare a registrelor
cuprinzând listele
electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
4. Verificarea modului de
efectuare a actualizării
datelor înscrise în
Registrul electoral pe baza
comunicărilor primite;
5. Autorizarea
persoanelor care
efectuează operaţiuni de
actualizare în listele
electorale și în Registrul
Electoral;
6. Acordarea de
îndrumare privind
operațiunile necesare a fi
efectuate la nivelul
primăriei în Registrul
Electoral;
7. Verificarea modului în
care primarul asigură
condiţiile necesare

Îndrumare și control
electoral ( Recontrol
)

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 uat.
2. Lista electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, în ordinea
alfabetică a alegătorilor,
întrucât la nivelul
comunei nu este
implementat un
nomeclator stradal. 3.
Un număr de 2280
alegători dintr-un total
de 2292 alegători sunt
înscriși în LEP fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu.
4. 11 alegători sunt
înscriși în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
5. În perioada supusă
controlului 13.05.2014 –
28.07.2015 din
informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 13 acte de
deces, dintre care doar
un act de deces a fost

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
materialelor de logistică
electorală necesare secțiilor
de votare si amenajarea
sediilor secțiilor de votare in
conformitate cu hotarârile
4/2008 si 5/2014 emise de
AEP. Măsuri dispuse:
1. Efectuarea înregistrărilor și
a radierilor în Registrul
Electoral la termenele stabilite
conform prevederilor Legii nr.
208/2015. Termen de
realizare: în 48 de ore de la
data luării la cunoştinţă de
către primar a cazurilor ce
impun radierea în caz de deces
și in 24 de ore de la data luării
în evidență a Hotărîrilor
Judecătorești.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente. 3.
Efectuarea de operațiuni în
Registrul Electoral sau în listele
electorale permanente de
persoane autorizate conform
prevederilor Legii 208/2015.

consultării de către
alegători a informațiilor
înscrise în Registrul
Electoral cu privire la
propriile date cu caracter
personal.
8. Acordarea de
îndrumare privind
modalitatea de predare
spre topire a
exemplarelor anterioare
ale listelor electorale
permanente;
9. Verificarea respectării
criteriilor de delimitare a
secțiilor de votare, de
arondare a alegătorilor la
secțiile de votare, a altor
elemente cuprinse în
modalitatea de delimitare
și de stabilire a sediilor
secțiilor de votare,
conform prevederilor
legale.
10. Verificarea modului de
păstrare şi gestionare a
logisticii electorale
folosite la consultările
electorale anterioare şi
realizarea din timp a
dotarilor specifice secțiilor
de votare;
11. Obținerea de
informații privind
problemele întâmpinate
în organizarea și
desfășurarea consultărilor
electorale anterioare;

emis pentru un alegător
decedat care a avut
ultimul domiciliu pe raza
altei unități
administrativ teritoriale.
Toate actele de deces au
fost operate în termenul
legal.
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 ridicate de
la Biroul pentru Imigrări
conform procesului
verbal nr.
2807095/25.02.2015,
cuprind toate
elementele prevăzute de
lege, sunt păstrate
corespunzător și sunt
semnate de persoanele
abilitate.
8. Ultima acțiune de
îndrumare și control
electoral a avut loc în
data de 13.05.2015, iar
măsurile stabilite prin
procesul verbal de
control nr.
562/13.05.2014 au fost
puse în aplicare.
9. Avându-se în vedere

12. Urmărirea modului de
respectare a hotărârilor,
deciziilor și instrucţiunilor
AEP;

estimarea necesarului
maxim de materiale
utilizate la alegerile
locale generale, primăria
dispune de numărul
necesar de cabine și
urne de vot fixe.

Buzău

Comuna
Pietroasele

28.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 28.07.2015 în
Comuna Breaza

Îndrumare și control
electoral ( Recontrol
)

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 uat.
2. Lista electorală
permanentă este
întocmită pe sate
componente, în ordinea
alfabetică a alegătorilor,
întrucât la nivelul
comunei nu este
implementat un
nomeclator stradal. 3.
Un număr de 2791
alegători dintr-un total
de 2804 alegători sunt
înscriși în LEP fără
menţiuni complete
pivind adresa de
domiciliu.
4. 17 alegători sunt
înscriși în lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate.
5. În perioada
13.05.2015 – 28.07.2015
din informațiile puse la
dispoziție din Registrul
Stării Civile - Acte de
deces s-a constatat că
au fost emise 13 acte de
deces. Doar 1 ( unu ) act
de deces a fost emis
pentru un alegător

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
materialelor de logistică
electorală necesare secțiilor
de votare si amenajarea
sediilor secțiilor de votare in
conformitate cu hotarârile
4/2008 si 5/2014 emise de
AEP. Măsuri dispuse:
1. Efectuarea înregistrărilor și
a radierilor în Registrul
Electoral la termenele stabilite
conform prevederilor Legii nr.
208/2015. Termen de
realizare: în 48 de ore de la
data luării la cunoştinţă de
către primar a cazurilor ce
impun radierea în caz de deces
și in 24 de ore de la data luării
în evidență a Hotărîrilor
Judecătorești.
2. Respectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente. 3.
Efectuarea de operațiuni în
Registrul Electoral sau în listele
electorale permanente de
persoane autorizate conform
prevederilor Legii 208/2015.

decedat care au avut
ultimul domiciliul pe
raza altei unități
administrativ teritoriale.
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 ridicate de
la ORI prin procesul
verbal nr.
2807560/26.02.2015,
cuprind toate
elementele prevăzute de
lege, sunt păstrate
corespunzător și sunt
semnate de persoanele
abilitate.
8. Ultima acțiune de
îndrumare și control
electoral a avut loc în
data de 13.05.2015, iar
măsurile stabilite prin
procesul verbal de
control nr.
1964/13.05.2015 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.

Galați

Comuna
Vlădești

06.07.2015

1. Urmărirea modului de
respectare a
instrucţiunilor şi
hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului
în care autorităţile
administraţiei publice
locale îndeplinesc
atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative
în materie electorală;
3. Urmărirea modului de
întocmire a listelor
electorale permanente, a
listelor electorale speciale
şi a copiilor acestora
utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de
păstrare a listelor
electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea
persoanei/persoanelor
care efectuează
operaţiuni de în listele
electorale permanente și
în Registrul Electoral;
6. Verificarea semnării
listelor electorale de către
persoanele abilitate;
7. Monitorizarea modului
în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru
consultarea şi verificarea
de către cetăţeni a
înscrierii în listele
electorale precum şi a

Recontrol și
îndrumare electorală

Efectuat

1. Un număr de 4
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 1794 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spe
topire.
3.În intervalul:
5.03.2015 –
06.07.2015, s-au
înregistrat un număr de
14 acte de deces pentru
alegători cu ultimul
domiciliu în comuna
Vlădești, 8 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, iar 6 acte
de deces fiind radiate cu
depășirea termenului de
24 de ore.

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.

modului de soluţionare a
întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau
înscrieri greşite în listele
electorale;
8. Verificarea modului de
păstrare şi gestionare a
logisticii electorale
folosite la consultările
electorale anterioare şi
stadiul procurării logisticii
necesare pentru
desfăşurarea alegerilor;
9. Verificarea modului de
efectuare a actualizării
datelor înscrise în
Registrul Electoral pe baza
comunicărilor primite;
10. Verificarea efectuării
comunicărilor prevăzute
de lege;
11. Verificarea gradului de
respectare a termenelor
prevăzute în calendarul
electoral;
12. Acordarea de
îndrumare privind
operațiunile necesare a fi
efectuate la nivelul
primăriei în Registrul
Electoral.

Galați

Comuna
Suceveni

06.07.2015

Conform obiectivelor
Recontrol și
prevăzute la controlul din îndrumare electorală
data de 06.07.2015 la
Primăria Comunei Vlădești

Efectuat

Galați

Comuna
Jorăști

07.07.2015

Conform obiectivelor
Recontrol și
prevăzute la controlul din îndrumare electorală
data de 06.07.2015 la
Primăria Comunei Vlădești

Efectuat

1. Un număr de 5
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 1541 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu 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. Un număr de 2
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 1415 fără mențiune la
adresa de domiciliu.
2. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spe
topire.
3.În intervalul:
11.03.2015 –
06.07.2015, s-au
înregistrat un număr de
9 acte de deces pentru
alegători cu ultimul

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.

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.

domiciliu în comuna
Jorăști sau alt UAT, 8
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, iar un act
de deces fiind radiat cu
depășirea termenului de
24 de ore.

Tulcea

Comuna
Jurilovca

06.07.2015

1. Urmărirea modului de
respectare a
instrucţiunilor şi
hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului
în care autorităţile
administraţiei publice
locale îndeplinesc
atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative
în materie electorală;
3. Urmărirea modului de
întocmire a listelor
electorale permanente, a
listelor electorale speciale
şi a copiilor acestora
utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de
păstrare a listelor
electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea
persoanei/persoanelor
care efectuează
operaţiuni de în listele
electorale permanente și
în Registrul Electoral;
6. Verificarea semnării
listelor electorale de către
persoanele abilitate;
7. Monitorizarea modului
în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru
consultarea şi verificarea
de către cetăţeni a
înscrierii în listele
electorale precum şi a

Îndrumare și control
electoral

Efectuat

1. Un număr de 5
alegători înscriși în Lista
electorală permanentă
fără serie şi număr act
de identitate și 988 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
hotărârilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale
Permanente și asigurarea din
timp a materialelor de
logistică electorală necesare
pentru organizarea şi
amenajarea secţiilor de votare
cu respectarea hotarârilor AEP
nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.

modului de soluţionare a
întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau
înscrieri greşite în listele
electorale;
8. Verificarea modului de
păstrare şi gestionare a
logisticii electorale
folosite la consultările
electorale anterioare şi
stadiul procurării logisticii
necesare pentru
desfăşurarea alegerilor;
9. Verificarea modului de
efectuare a actualizării
datelor înscrise în
Registrul Electoral pe baza
comunicărilor primite;
10. Verificarea efectuării
comunicărilor prevăzute
de lege;
11. Verificarea gradului de
respectare a termenelor
prevăzute în calendarul
electoral;
12. Acordarea de
îndrumare privind
operațiunile necesare a fi
efectuate la nivelul
primăriei în Registrul
Electoral.

Vrancea

Comuna
Nereju

06.07.2015

1. Urmărirea modului de
respectare a
instrucţiunilor şi
hotărârilor AEP;
2. Monitorizarea modului
în care autorităţile
administraţiei publice
locale îndeplinesc
atribuţiile ce le revin
potrivit actelor normative
în materie electorală;
3. Urmărirea modului de
întocmire a listelor
electorale permanente, a
listelor electorale speciale
şi a copiilor acestora
utilizate la alegerile
europarlamentare;
4. Verificarea modului de
păstrare a listelor
electorale şi a modului de
actualizare a acestora;
5. Autorizarea
persoanei/persoanelor
care efectuează
operaţiuni de în listele
electorale permanente și
în Registrul Electoral;
6. Verificarea semnării
listelor electorale de către
persoanele abilitate;
7. Monitorizarea modului
în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru
consultarea şi verificarea
de către cetăţeni a
înscrierii în listele
electorale precum şi a

Îndrumare și control
electoral

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. Lista
electorală
complementară
aferentă anului 2015 nu
au fost pusă la dispoziția
echipei de control
4. Un număr de 9
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 3450 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
5. În intervalul 24
februarie 2015- 06 iulie
2015 s-au înregistrat
acte de deces pentru un
număr de 10 alegători,
dintre care 9 alegători
cu domiciliul în comuna
Nereju 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

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.
4. Semnarea și păstrarea Listei
electorale complementare
într-un registru special cu file
detașabile conform
dispozițiilor art. 21 alin (3) din
Legea nr. 115/2015 .
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor
electorale permanente
conform art. 70 alin. (5) din

modului de soluţionare a
întâmpinărilor privind
omisiuni, erori sau
înscrieri greşite în listele
electorale;
8. Verificarea modului de
păstrare şi gestionare a
logisticii electorale
folosite la consultările
electorale anterioare şi
stadiul procurării logisticii
necesare pentru
desfăşurarea alegerilor;
9. Verificarea modului de
efectuare a actualizării
datelor înscrise în
Registrul Electoral pe baza
comunicărilor primite;
10. Verificarea efectuării
comunicărilor prevăzute
de lege;
11. Verificarea gradului de
respectare a termenelor
prevăzute în calendarul
electoral;
12. Acordarea de
îndrumare privind
operațiunile necesare a fi
efectuate la nivelul
primăriei în Registrul
Electoral.

24 ore de la data luării la
cunoștință a decesului
6. Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale permanente
nu au fost predate spre
topire.

Legea nr. 370/2004.

Vrancea

Comuna
Paltin

06.07.2015

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul din
data de 06.07.2015 în
Comuna Nereju

Îndrumare și control
electoral

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. Un număr de 3
alegători sunt înscriși în
Lista electorală
permanentă fără serie şi
număr act de identitate
și 1640 fără mențiuni
privind adresa de
domiciliu.
4. În intervalul 10 martie
2015- 06 iulie 2015 s-au
înregistrat acte de deces
pentru un număr de 12
alegători cu domiciliul în
comuna Paltin, 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. 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.
Recomandări:
1. Predarea spre topire prin
intermediul agenţilor
economici specializaţi a listelor
electorale permanente
conform art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004.

