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SERVICIUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ, COORDONARE 
ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

ID V~1·Tu, ţ 
Nr. „ .... „. „ .. • .. „/ . .?/::~~ .:-.2022 

ANU NT 

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică , republicată , 

Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţ iat 

următorul proiect de hotărâre : 

Proiect de hotărâre 
privind aprobarea taxelor de utilizare a Complexului de agrement Lacul 

lui Binder din Municipiul Sibiu 

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Sibiu. 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data 
de 4 martie 2022, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu 
privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii 
însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus 
spre aprobare. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse 
la adresa de e-mail pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu 
din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la 
secţiunea https://sibiu.ro/consiliu/proiecte_dezbatere şi la Centrul de Informaţi i 

pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. 
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ID VII. A 

PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRÂREA NR. 

~
AT, 

SECRET R GENERAL 
Dori , ·; Nistor 

privind aprobarea taxelor de utilizare a Complexului de agrement 
Lacul lui Binder din Municipiul Sibiu 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de .. .... .... ... 2022, 
Analizând: 

- referatul de aprobare nr. 11958/17.02.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului 
de hotărâre privind aprobarea taxelor de utilizare a Complexului de agrement Lacul lui Binder 
din Municipiul Sibiu , întocmit de iniţiator primar Astrid Cora Fodor şi 

- raportul de specialitate nr. 12446/18.02 .2022 prin care Serviciul Public Administrare 
Baze Sportive şi de Agrement al Municipiului Sibiu propune aprobarea taxelor de utilizare a 
Complexului de agrement Lacul lui Binder din municipiul Sibiu, 

Având în vedere: 
- finalizarea lucrărilor de amenajare desfăşurate în incinta Complexului de agrement 

Lacul lui Binder din municipiul Sibiu şi în vederea deschiderii zonei de agrement către public, 
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în admin istraţia publ ică , republicată , 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c) şi d) şi alin. 7 lit. f) , ale art. 136 alin. 1 şi alin. 

8 şi art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă taxele de utilizare a Complexului de agrement Lacul lui Binder din 
Municipiul Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2 Directorul Serviciului Public Administrare Baze Sportive şi de Agrement al 
Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri . 

Adoptată în Sibiu, la data de ....... ... 2022. 

,dttor, 
PrV~ar 

1 strid C~r"1 Fodor 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

SERVICIUL PUBLIC ADMlNISTRARE BAZE SPORTIVE ŞI DE AGREMENT 
AL MUNICIPIULUI SIBIU 

Nr 337 I 18.02.2022 

C. l.F. 42156'!48, Sibiu, Pia{a Micii, n r. 22, 550182 

Tel. +40 269 208958, Fax +40 269 208949 e-mail : bru~lll'.fJ!!!Sibiu..cp 
Facebook: Sibiu - Pagina Oficialll a Oraşului, Sibiu City App, www.s ibiu ro 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea taxelor de utilizare a Complexului de agrement 

Lacul lui Binder din Mu11icipi11/ Sibiu 

DJ-

Analizând referatul de aprobare nr. 11958 I 17.02.2022 privind oportunitatea 
promovării Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Taxelor de utilizare a 
Complexului de agrement Lacul lui Binder, întocmit de iniţiator primar Astrid Cora 
Fodor, propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea acestuia în forma 
prezentată de iniţiator, din următoarele motive: 

Întrucât lucrările de amenajare a Complexului de agrement Lacul lui Binder au 
fost finalizate, în vederea deschiderii acestuia pentru public este necesară aprobarea 
taxelor de utilizare a complexului. 

Complexul are funcţiuni multiple, de plajă, agrement şi sportive, împărţite pe 
mai multe zone: 

1. Zona de plajă, ce include zonă îmbăiere, del i mitată prin balize de 
activităţi le sportive, zonă de relaxare şi plajă de nisip, o plajă verde situată pe 
gradenele înierbate, terenuri de volei pe nisip, loc de joacă copii pe nisip; 

ii. Locul de joacă plutitor amplasat pe lac, compus din module gonflabile, 
cu diferite tipuri de parcursuri, plin de obstacole provocatoare atât pentru copii cât ş i 

pentru adu l ţi; 

111. Zona de agrement sportiv compusă din: 
instalaţie liniară de schi nautic/wakeboard cu 2 stâlpi (Cablu 2.0); 
instalaţie circulară de schi nautic/wakeboard cu 5 stâlpi (Cablu 5.0); 
zona de caiac/ Stand UP Paddle (SUP). 

În urma efectuării unei analize de piaţă de către instituţia noastră cu privire la 
activităţile de wakeboard/schi nautic, loc de joacă plutitor şi caiac/SUP, precum ş i a 
tarifelor practicate. 

În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.c) şi lit. d), alin.7 lit.f) şi ale art. 
196 alin. I lit. a) din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 



În temeiul prevederilor art.155 alin. l lit. d) şi a lin. 5 lit. c) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, 

Propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea Proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea Taxelor de utilizare a Complexului de agrement 
Lacul lui Binder, conform Anexei 1. 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în 
privinţa realităţi i , valabilităţ ii şi legalităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia. 
Documentaţia poate fi promovată spre analiză şi dezbatere în şedinţa Consil iului 

Local. I 
VICEPt;!tkR 
Corina ij*oR 

Serviciul Juridic 
Contencios şi Registrul Agricol 

Şef serviciu 
Andreea PAT A/J-n 

p. Director :~omic 
Claudia TRI~Ţ AŞ 

CONT ABIL ŞEF 
Cornelia-Dana SLABU 
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Taxe de utilizare a Complexului de agrement 

LACUL LUI BINDER DIN SIBIU 
Taxă acces Copii sub 14 ani zi 

Plajă Adulţi zi 
Copii sub 3 ani 

~-:Include acces la plaja (sezlong inclus în limita disponibilităţii), zonă îmbăiere, zonă relaxare şi plajă gradene verzi, 
terenuri de volei pe nisip, loc dejoacă pe nisip, promenadă perimetrală şi pontoane 

Taxă acces Copii sub 14 ani 
1 oră 

Loc dejoacă 
zi 

Adulti 
1 oră 

plutitor pe lac , zi 
Oră extra 

~-: Include Acces Plajă 

Taxă acces 
Cablu 2.0 IOmin 

1 oră 

Schi nautic Cablu s.o 2 ore 

Wakeboard zi 
Abonament saptămânal Marti - Vineri IO ore 

Abonament sezon 

~-:Taxă Schi nautic I Wakeboard include utilizare gratuită vestă de salvare, cască de protecţie şi Acces Plajă 

Închiriere 
IOmin 

Placă wakeboard, schiuri nautice, 1 oră 

Echipament wakeskate,kneeboard 2 ore 
1 zi (cu rezervare) 

Costum neopren 1 oră 
SUP 1 oră 

Caiac 1 oră 

Taxă eveniment sportiv 1 oră 

Taxă pierdere brăţară 

Taxă pescuit sportiv 
7:00-09:30 
20:30-23:00 

Taxă parcare 1 oră 

slei 
IS lei 

Gratuit 

2Slei 
soiei 
3S lei 
70lei 
2olei 

2Slei 
70lei 

!OS lei 
140lei 
3SO lei 

1400 lei 

!Slei 
40lei 
ss lei 
6olei 
2S lei 
2S lei 
2S lei 

lOOlei 

3olei 

2olei 
2olei 

3 lei 
Taxă parcare achitată prin SMS la 7S30 1 oră 0,70 €+TVA 

Taxă pierdere I deteriorare tichet parcare so lei 
Taxă deblocare roti 100 lei 

CONTABIL SIEF 
Cornelia-Dana SLABU 
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Anexa 2 - Analiză de piaţă pentru activităţiile de wakeboard I schi nautic, 
loc de joacă plut itor şi caiac/SUP 

Copii sub 14 ani zi 

Adulţi zi 

Propunere 

5 lei 

15 lei 

Lacuri Ocna 
Sibiului 

15 lei 

30 lei 

Copii sub 3 ani Gratuit Gratuit 0-10 ani 

• Include acces la plaja (sezlong inclus în limita disponibilităţii), zonă 
îmbăiere, zonă relaxare şi plajă gradene verzi. terenuri de volei pe nisip, 
loc de joacă pe nisip, promenadă perimetrală şi pontoane 

Taxă acces 
Loc de joacă 
plutitor pe lac 

oră extra 

•Include Acces Plajă 

Cablu 2.0 

Cablu 5.0 

Abonament saptamânal 
Marţi · Vineri 

Abonament sezon 

1 ora 

zi 

1 ora 

zi 

10min 

1 ora 

2 ore 

zi 

10 ore 

Propunere 

25 lei 

50 lei 

35 lei 

70 lei 

20 lei 

Propunere 

25 lei 

70 lei 

105 lei 

140 lei 

350 lei 

1400 lei 

• Include include utilizare gratuită vestă de salvare, cască de protecţie şi 
Acces Plajă 

Propunere 

10 min 15 lei 

1 oră 40 lei 

2 ore 55 lei 

1 zi (CU 
rezervare) 

60 lei 

1 ora 25 lei 

1 ora 25 lei 

CAIAC 1 oră 25 lei 

JT 
Watersports 

Mamaia 

40 lei 

100 lei 

40 lei 

100 lei 

60 lei 

JT 
Watersports 

Mamaia 

40 lei (L-V) 
50 lei (S-0) 

100 lei 

150 lei 

200 lei 

. 

-

JT 
Watersports 

Mamaia 

40 lei 

40 lei 

60 lei 

100 lei 

-
50 lei 

50 lei 

Strand Aqua Club 
Aqua Fun Elatis - Avrig 

20 lei 15 lei 

30 lei 20 lei 

Gratuit Gratuit o.s ani 

A2WAKE ZUMBAALA -Bucuresti 
-

Bucuresti 
copii adulti 

40 lei (L-V) 50 lei (L-V) 
50 lei 

50 lei (S-0) 
60 lei (S· 

Dl 

90 lei . . 

110 lei . . 

165 lei - -

. 360 lei 450 lei 

- - -

A2WAKE ZUMBAALA -
Bucuresti 

-Bucuresti 

25 lei 
20 lei (L-V) 
25 lei ($-D) 

50 lei -
60 lei -

90 lei -
- -

30 lei 40 lei 

30 lei -

CONTABIL ŞEF 
Cornelia-Dana SLABU 

Wakeboard 
Remania -
Timisoara 

40 lei 

. 

. 

140 lei 

560 lei 

-
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