
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 77
Din 16.12.2021

Privind aprobarea « Planului de măsuri pentru buna gospodărire a comunei Băiuţ » pe
anul 2022

Consiliul local al comunei Băiuţ, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
16.12.2021;

Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului comunei Băiuţ 
prin care propune aprobarea Planului de măsuri pentru buna gospodărire a comunei Băiuţ 
pentru anul 2022;

Având în vedere:
- raportul compartimentului de specialitate întocmit de dl secretar general Pop Aurelian. 

raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat 
al comunei;

- prevederile art.2 şi art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în 
administraţia publică, republicată;

In baza prevederilor:
art. 2-4. art. 24 din O.G.R. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 

aprobată prin Legea nr.515/2002;
art. 2 alin.(2) din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. art. 129 alin. (2) lit.d. alin. (7) lit. i, j, k. alin. (14), art. 139 alin.(l), alin. 

(3) lit. i şi art. 196 alin.(l) lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. (1) Prezenta hotărâre stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor 
publice locale ale comunei Băiuţ. instituţiilor publice, a agenţilor economici, persoanelor 
juridice şi a locuitorilor comunei Băiuţ pentru buna gospodărire a comunei Băiuţ, pentru 
instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul comunei Băiuţ.

(2) Consiliul local al comunei Băiuţ asigură buna gospodărire a comunei Băiuţ şi a 
unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acesteia.

(3) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei, buna gospodărire 
a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală, a instituţiilor 
publice, agenţilor economicii şi a locuitorii comunei Băiuţ.

Art.2. (l)Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi 
interes local, sunt desfăşurate sub organizarea, derularea consiliului local şi participarea la 
activităţile edilitar -gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a consiliului local, a 
primarului , instituţiilor publice, agenţiilor economici, persoanelor juridice, a locuitorilor 
comunei Băiuţ.

(2) Pentru realizarea acţiunilor de înfăptuire, păstrare a ordinii şi curăţeniei în interiorul 
localităţilor comunei şi în afara acestora, efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti şi



înfrumuseţare a comunei se hotărăşte prin prezenta Hotărâre faptele săvârşite de instituţiile 
publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi de locuitorii comunei, care 
constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a comunei Băiuţ şi sancţiunile ce se pot 
aplica pentru acestea.

Art.3. Se aprobă ‘‘Planul de gospodărire al comunei Băiuţ" pe anul 2022, conform 
Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Cetăţenilor prin afişare 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIAN^vICTOR

Cvorum: p  voturi Dintru. ' voturi împotrivă 
şi abţineri din ¡1 consilieri prezenţi în total 11 consilieri


