
 
 
 

                   Rădăuțiul Civic 

_               De la cetățeni, pentru comunitate                                                                                      

Grup de inițiativă al cetățenilor format în anul 2017, pentru a încuraja cetățenia activă și buna guvernare. 
Website: www.radautiulcivic.ro; E-mail: radautiulcivic@gmail.com;  

Nr. 20/28.05.2018 

Către,  

 Primăria Municipiului Rădăuți,  domnului primar Nistor Tătar,  

domnului secretar Marinică Sofroni  

 Consiliul Local al Municipiului Rădăuți, domnilor consilieri locali 

 

Subiect: Includerea investiției de construire a unui gard la târgul auto din Rădăuți, pentru reducerea 

poluării pârâului Bahnean, în proiectul de rectificare a bugetului 

 

 

Stimate domnule primar,  

Stimate domnule secretar, 

 

 

Subsemnatul, Petru Sbiera, cetățean al Municipiului Rădăuți identificat cu C.I. seria SV, nr. 902 466, 

vă supun atenției următoarea chestiune:  

 

Avand în vedere ca proiectul de Hotarâre de Consiliu Local privind rectificarea bugetului local de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2018, înregistrat cu nr. 98760 din 22/05/2018 se află în consultare 

publică timp de 10 zile, acesta fiind publicat în data de 22 mai 2018, vă propunem introducerea 

urmatoarei lucrări: 

 

Montarea unui gard de plasă în jurul târgului auto pentru a preveni / atenua transportul 

gunoaielor duse de vânt în pârâul Bahnean. 

  

În sprijinul acestei lucrari menționăm că în urma demersului cetățenilor din acea zonă, cu sprijinul 

grupului „Rădăuțiul Civic”, după ecologizarea zonei și prezentarea situației în Consiliul Local, prin 

răspunsul cu nr. 6003/25.04.2018 ni s-a comunicat că: (1) În fiecare zi de luni a săptămânii, angajați ai 

primăriei și Servicii Comunale curăță zona Obor - Târgul de mașini, (2) Începând de la finalul lunii aprilie 

se va suplimenta numărul de containere și coșuri de gunoi și (3) Poliția Locală va aplica amenzile 

prevăzute de hotărârile de consiliu local.  

 

Referitor la aceste trei măsuri, menționăm faptul că au fost montate suplimentar trei containere din 

tablă, conform imaginii atașate, dar acestea sunt neaccesibile celor care ar trebui să arunce deșeurile 

în containere (participanții de la târg). Săptămâna trecută, pentru prima dată s-a aplicat o amendă 

pentru aruncarea deșeurilor, de 200 de lei (deci, se poate) motiv pentru care felicităm Poliția Locală. 

În răspunsul scris transmis de Poliția Locală s-a arătat că în decursul anilor 2017 și 2018 nu a fost 

depistată nicio persoană până acum care să poată fi amendată pentru aruncarea de deșeuri.  

 

În data de 7 mai 2018, Consiliul Local ne-a comunicat că, prin domnul Petru Carcalete că „intervenția 

asupra albiei pârâului Bahnean poate fi făcută doar de cei de la Apele Române”.  
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Cu toate acestea, Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

menționează următoarele, la art. 8 lit. b), c), k) și o), existând și o serie de contravenții prevăzute de 

aceasta: 

 

Cu toate acestea, separat de curățarea albiei, se pot implementa chiar soluțiile menționate de dl. 

viceprimar (împrejmuirea târgului): pentru ca deșeurile să nu ajungă acolo, așa cum arată chiar Poliția 

Locală în răspunsul pe care ni l-a transmis și care arată că:  

„În ceea ce priveste deșeurile din albia pârâului Bahnean, acestea ajung în parau datorita 

faptului ca dupa încheierea targului de animale, respectiv tâgului auto, nu se executa imediat 

lucrari de curățenie acestea fiind facute a doua zi, iar curentul de vânt care se formeaza în 

zonă duce deseurile în pârâul Bahnean”. 

  

Pentru aceste motive, dat fiind faptul că amenajarea unui gard care să oprească poluarea pârâului 

Bahnean ține de autoritățile locale, vă rugăm să includeți această investiție care nu este atât de 

costisitoare în rectificarea bugetului local, pentru a putea fi realizată cât mai curând, în beneficiul 

locuitorilor de acolo și al tuturor rădăuțenilor.  

 

Vă asigurăm de toată colaborarea noastră în acest demers, pentru a trăi cu toții într-un Rădăuți și mai 

curat și civilizat și vă mulțumim anticipat pentru deschidere.  

 

Cu stimă,  

 Petru Viorel Sbiera 

din partea cetățenilor din zona pârâului Bahnean și din partea grupului „Rădăuțiul civic” 

Telefon: 0728 700 426  

 

 

 

 

 

 

 

Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum 

şi primarii au obligaţia să asigure: 

b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului; 

c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apa, prin depozitarea 

necontrolata a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni; 

k) întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apa, executarea lucrărilor de protecţie şi 

întreţinere a albiilor, efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii 

apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluarii apelor; 

o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare; 

 

 

 

 

28/05/2018
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Anexa 1 – Containerele de tablă suplimentate și deșeurile din zona pârâului Bahnean 

 


