Nr. 185/1 din 23 martie 2020

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE,
DOMNULUI SECRETAR DE STAT, Gheorghe SORESCU,
Având în vedere prevederile:
I. art. 50 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
respectiv:
„Art. 50. - Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua
măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între
persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.”
II. art. 196 alin. (1), 197 alin. (1) și (4), art. 200 și art. 255 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
„Art. 196. - (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă
sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:
a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri;
b) primarul și președintele consiliului județean emit dispoziții.
...........................................................................................................................................
Art. 197. - (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale comunică actele
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării,
respectiv emiterii.
............................................................................................................................................
(4) Hotărârile și dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin
grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
...........................................................................................................................................
Art. 200. - Dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean sunt
supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255.
...........................................................................................................................................
Art. 255. - (1) Prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale
consiliului local și ale primarului.”,
vă rog să dispuneți la nivelul prefecților ca să transmită primarilor și secretarilor generali din
fiecare județ adresa de poștă electronică unde se pot comunica actele administrative pentru exercitarea
controlului de legalitate, astfel încât să ne conformăm unei măsuri absolut normale, nu numai pe durata
stării de urgență, și anume: utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
Este aberant ca în plină expansiune a utilizării mijloacelor electronice, specifice secolului
XXI, comunicarea între autoritățile administrației publice locale și prefecți să se realizeze prin
utilizarea mijloacelor specifice secolului XIX.
Cu mulțumiri anticipate și cu aleasă prețuire,
PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,

Emil DRĂGHICI,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

