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                                AVIZ NEGATIV  

 exprimat pe actul administrativ- dispozitia nr.127/14.05.2020 privind   

        convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei  

                                  Gura Vitioarei 

 

 

        Având in vedere proiectul de act administrativ- dispozitia 
nr.127/14.05.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local , 
inaintat de catre viceprimarul cu atributii de primar in data de 15.05.2020, 
orele 10,26, 
       Tinând cont de adresa nr.15713/1.11.2019 emisa de catre Prefectul 
judetului Prahova, precum si de adresa nr.6797/A/ll/8.05.2020 emisa de 
catre Prefectul judetului Prahova , 
        Avand in vedere faptul ca pe rolul Tribunalului Prahova se afla in 
solutionare cele doua dosare de constatare dizolvare de drept a Consiliului 
local Gura Vitioarei, promovate inca din luna ianuarie a anului 2019 de catre 
prefectul judetului Prahova, precum si de catre secretarul U.A.T., si ca, in 
fapt, Consiliul local al comunei este dizolvat de drept din data de 
10.12.2018, asa cum dispun dispozitiile art.55 alin.2 din legea nr.215/2001, 
legea administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare , 
        În temeiul dispozitiilor art.133, art.134, art.196 alin.1lit.b, art.197 
alin.1-alin.4, art.199 alin.1-alin.2,art.240,art.243 alin.1 lit.a si art.490 alin.3 
si alin.4 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

       Va aduc la cunostinta ca nu contrasemnez pentru legalitate actul 
administrativ dispozitie nr.127/14.05.2020 pe care il consider ilegal , 
deoarece este emis cu incalcarea prevederilor legale mai sus-mentionate. 
       Raportat la prevederile art.137 si art.597 alin.2 lit.e din Codul 
administrativ, convocarea si intrunirea in sedinta a Consiliului local al 
comunei prin dispozitia emisa de catre viceprimarul U.A.T.nu se poate 
realiza in mod legal deoarece, asa cum am mentionat mai sus, instanta de 
judecata nu a pronuntat inca o solutie de admitere /respingere a actiunii de 
constatare dizolvare de drept a Consiliului local al comunei , acordand un 
nou termen de judecata . 



       
        Avand in vedere obiectiile cu privire la legalitatea actului administrativ 
emis in data de 14.05.2020, nu contrasemnez pentru legalitate dispozitia 
nr.127/14.05.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local al 
comunei Gura Vitioarei in ziua de 20.05.2020, ora 16,00. 
 
                                                                     

 

 

                                                  Secretar al U.A.T 

                                          Jr.Constantin Nicoleta-Corina 


