
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 72 
Din 8.12.2022

privind aprobarea “Planului operativ de masuri si acţiuni pe timpul iernii 2022-2023” la nivelul
Comunei Băiuţ

Consiliul Local al comunei Băiuţ Judeţul Maramureş întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 8.12.2022;

Având în vedere:
- Planul operativ de acţiune în timpul iernii întocmit de responsabilul SVSU dna Nica Ana 

Luminiţa;
- Referatul de aprobare nr. 4877 din 5.12.2022 al d-nei primar Maciuc Viorica;
- Raportul de specialitate nr. 4879 din 5.12.2022;
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local B ăiuţ;
- prevederile art. 27. Iit. c şi art. 59. alin. 3 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2, art. 4 si art. 14, lit. c din Anexa la Ordinul MDRAP nr. 289/2170/2013 

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii 
drumurilor publice*’ cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
Conform prevederilor: art. 22 din O.G. nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor, 

cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 27/68/2012 pentru aprobarea Procedurii 
privind gestionarea efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta 
desfăşurarea normală a traficului rutier şi siguranţa participanţilor pe drumurile publice;

In baza prevederilor Ordinului comun al Ministerului Transportului si MAI 
nr.1576/161/2017 pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă specific 
tipului de risc, căderi masive de zapadă şi riscurile asociate acestora;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. ”h” şi ”m”, alin. (14), 
art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 
privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă '‘Planul operativ de măsuri şi acţiuni pe timpul iernii 2022-2023” prevăzut 
în Anexa 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Pentru urmărirea realizării Planului Operativ de acţiune se constituie 
Comandamentul local, conform Anexei 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.3. Realizarea lucrărilor de dezăpezire se va realiza cu utilajele proprii din dotarea UAT- 
comuna Băiuţ sau prin contracte încheiate cu prestatori externi.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 
viceprimarul comunei Băiuţ.

Art. 5 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 A N D R E k g ^ & 'T ^  POP AURELIAN VICTOR

Cvorum: ) Q voturi nejitru._____ voturi împotrivă
şi __ abţineri din ' consilieri prezenţi în total 11 consilieri


