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                                   AVIZ NEGATIV 

   exprimat pe actul administrativ- dispoziţia nr.5/14.01.2020 privind  

         convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei  

                                     Gura Vitioarei 

 

 

           Având în vedere proiectul de act administrativ- dispoziţia nr.5/14.01.2020 

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Gura 

Vitioarei , inaintat de catre viceprimarul cu atributii de primar in data de 

15.01.2020 , orele 9,20 , 

          Luand act de certificatul de grefa emis in data de 8.10.2019 de catre 

Tribunalul Prahova , precum si de declaratiile autentificate de renuntare la calea 

de atac a recursului in dosar nr.185/105/2019 ale numitilor Stanescu Gheorghe, 

viceprimar, ca reprezentant si in numele Consiliului local, precum si ale 

reclamantilor Iordan Vasile, Manole Nicolae, Marin Marius-Adrian si Irimia 

Gheorghe-Constantin, precum si de toate documentele inaintate , 

          Luand act de adresa nr.15713/1.11.2019 emisa de catre prefectul judetului 

Prahova , 

          Ţinând cont de prevederile art.133 , art.134, art.196 alin.1 lit.b, art.197 

alin.1-alin.4 si art.199 alin.1 si alin.2 , art.240 , art.243 alin.1 lit.a, si  art.490 

alin.3 – alin.4 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

          Vă aduc la cunoştinţă că nu contrasemnez pentru legalitate actul 

administrativ nr.5/14.01.2020 inregistrat de dvs. in registrul de dispozitii, pe 

care îl consider ilegal , deoarece este emis cu încălcarea prevederilor legale 

ramase in vigoare din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu incalcarea 

prevederilor legale din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

         Astfel , raportat la prevederile din legea nr.215/2001, legea administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la 

prevederile art.40 alin.1din acelasi act normativ se dispunea astfel :,, Sedintele 

consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor 

locali in functie’’.Or, la data emiterii dispozitiei nr.5/14.01.2020, Consiliul 

local mai are doar 5 (cinci) membri , motiv pentru care nu se poate intruni legal 

in sedinta pentru aprobarea proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi . 

        Raportat la prevederile art.597 alin.2 lit.e din Codul administrativ:,, La  

data intrarii în vigoare a prezentului cod, se abroga : a), b), c),d) , e) Legea  



administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu exceptia art. 30-34, 55, 55 ind.1, art. 79 alin. (1), 88, 

89, 90, 99, 991, 101 si art. 102 care se abroga la data desfasurarii alegerilor 

pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale care se organizeaza 

începând cu anul 2020”, precum si la prevederile art.137 din Codul 

administrativ- Cvorumul sedintelor consiliului local: (1) Sedintele consiliului 

local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in 

functie”. 

           Convocarea si intrunirea in sedinta a Consiliului Local prin dispozitia 

nr.5/14.01.2020 emisa de catre viceprimarul U.A.T. , pentru aprobarea unor 

proiecte de hotarari, nu se poate realiza datorita faptului ca la data emiterii 

actului administrativ pe care il consider ilegal, Consiliul local al comunei Gura 

Vitioarei mai are doar 5 (cinci) membri din numar total de consilieri de 15, 

numărul consilierilor locali reducându-se sub jumătate plus unu inca din data de 

10.12.2018. 

          Mai mult, instanta de judecata nu a pronuntat inca o solutie de 

admitere/respingere a actiunii de constatare dizolvare de drept a Consiliului 

local al comunei in cele doua dosare promovate , unul de catre prefectul 

judetului Prahova, altul de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale , cu 

termene de judecata in data de 17.01.2020 , respectiv 21.02.2020. 

         Raportat la prevederile art.139 Cod administrativ , proiectele de hotarari 

nr.3, 4,6,7 si 8 inscrise pe ordinea de zi se adopta unele cu majoritate calificata , 

de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie , altele cu majoritate 

absoluta, or , cu un numar de 5 consilieri locali ramasi in functie din totalul de 

15 membri ai Consiliului local , nu se poate intruni cvorumul necesar pentru 

desfasurarea sedintei de Consiliu local in mod legal. 

         Având în vedere obiecţiile cu privire la legalitatea actului administrativ 

emis, vă aduc la cunoştinţă că, în calitate de secretar al U.A.T.C., şi ţinând cont 

de legislaţia în vigoare mai sus invocată, nu contrasemnez pentru legalitate 

dispoziţia nr.5/14.01.2020 privind convocarea sedintei extraordinare a 

Consiliului local al comunei Gura Vitioarei in data de 17.01.2020 , orele 16,00, 

pe care o consider nelegala. 
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