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VIQAT 

HOTĂRÂREA NR. 

SECRETA~NERAL 

privind aprobarea amenajă ri i unui sistem de oprire ş i curăţare a gunoaielor de pe râul 
Cibin pe raza Municipiului Sibiu 

Consiliul local al municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară din data 2021 , 
Analizând referatul de aprobare nr. 28090/12.04.2021 întocmit de grupul consi lierilor PNL 

şi grupul consilierilor FDGR în calitate de iniţiatori şi raportul de specialitate nr. 29204/15.04.2021 
prin care se propune amenajarea unui sistem plutitor de oprire şi curăţare a gunoaielor pe râul 
Cibin pe raza Municipiului Sibiu, 

Având în vedere : 
necesitatea prevenirii poluării râului Cibin şi a malurilor sale cu deşeuri provenite din 
amonte; 
crearea condiţiilor corespunzătoare pentru menţinerea unui mediu curat şi de igienă 
publică ; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b), lit.c) şi lit.d), alin.7 lit.c) şi lit.i), ale art. 196 alin.1 
lit. a) ş i art. 243 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 . Se aprobă amenajarea unui sistem de oprire şi cu răţare a gunoaielor de pe râul Cibin 
pe raza Municipiului Sibiu. 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare numai după exprimarea acordului în sensul celor 
prevăzute la art.1 de către Administraţia naţională Apele Române- Administraţia Bazinală de apă 
Olt. 

Art.3. Direcţia Tehnică, Direcţia Patrimoniu şi Cadastru şi Direcţia Economică vor asigura 
executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

INIŢIATORI : 

Grupul consilierilor PNL 

Adoptată în Sibiu la data de „ „ ...... „ ... 2021 . 
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D IRECŢIA PATRIMONIU ŞI CADASTRU - DI RECŢIA TEHNICĂ 

Nr. 29204/15.04.2021 

Raport de specialitate 
privind emiterea unei Hotărâ ri a Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru 
aprobarea amenajării unui sistem de oprire ş i curăţare a gunoaielor de pe râ ul 

Cibin, pe raza municipiului Sibiu 

Propunerea înaintată de grupul de consilieri locali PNL şi FDGR este 

complementară obiectivelor instituţiei noastre privind punerea în valoare a malurilor 

râului C ibin. 

Întrucât amenajările deja proiectate vor atrage un număr crescut de cetăţeni ş1 
turişti , necesitatea păstrări i unor condiţi i corespunzătoare de igienă publ ică presupune 

acţiuni concertate, precum cea d in prezent, propusă de grupul de consilieri locali. 

Astfel de amenajări se găsesc şi pe alte râuri, unde şi-au dovedit eficienţa în 

diminuarea nivelului de poluare cu obiecte p lutitoare de mari sau mici dimensiuni. 

Întrucât soluţia propusă de grupul de consilieri presupune o lucrare construită pe 

ape sau care are legătură cu apele, considerăm că se impune consultarea, în prealabil, a 

autorităţii de gospodărire a apelor în vederea stabilirii necesităţi i emiterii avizului de 
amplasament, a avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţii de gospodărire. 

În măsura în care autoritatea de gospodărire a apelor va considera că lucrarea 

propusă se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 48 sau 54 din legea nr. 107 / 1996, se 

impune consultarea autorităţii pentru protecţia mediului în vederea stabilirii dacă 

proiectul propus se supune sau nu proceduri i de evaluare a impactului asupra mediului. 

În acest context considerăm că este necesară consultarea în prealabil a autorităţilor 
de specialitate mai sus menţionate iar în baza deciziilor comunicate de acestea să se 

finalizeze demersurile de adoptare a Hotărârii de Consi liu Local. 
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