
JUDETUL SIBIU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

ID VII. A. 5 

HOTĂRÂREA NR. 148 
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 
28.04.2022, 

Analizând : 
- referatu l de aprobare nr. 11958/17.02.2022 privind oportunitatea promovaru 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor de utilizare a Complexului de agrement 
Lacul lui Binder din Municip iul Sibiu, întocmit de in iţiator 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 lucrări lor de amenajare desfăşurate în incinta Complexului de agrement 

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

decizională în administraţia publică , 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 i nteg rantă din prezenta hotărâ re. 

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

Preşedinte de şedinţă 
Paul-Constantin Mezei 

Adoptată în Sibiu, la data de 28.04.2022. 

Contrasemnează 

Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 



ANEXA 1 la H.C.L. nr. 148/2022 

Taxă acces Copii sub 14 ani zi Slei 

•j Copii sub 3 ani Gratuit 
* lndude accn l<l phljil (sezlong inclus in limllil dlsponlblNUtli), zonJ imbliert, zonl rtlmre şi pl11JI gfildene nrzl, 

lttrnurl de volei pe nisip, loc dejoad penlsfp, promen11dl pttimetrall şi ponloillle 

Taxă acces Copii sub 14 ani loră 2slei 

"' zi soiei 
Joaca A„111 I I 

plutitor pe lac zi 
Oră extra 2olei 

* lndude Acces Plajl 

Taxă acces Cablu 2.0 lOmin 2slei 

utic Cablu 5 o 2 ore 105 lei 

Wakeboard Abonament sa Umânal 111 Vmer lOore 350lei 
Abonament sezon 1400 lei 

*Tul Schi nilUlk I WilkfbNrd Include utmure eratultl vesti de SillYillt, cuci dt protecjie ~Acces Plajl 

Închiriere Placă wakeboard, schiuri nautice, 
pament wakeskate. kneeboard 

(0~1 1111, nt'opren 
SUP 

Caiac 

Taxă eveniment sportiv 

Tad pierdere brMar~ 

Taxă pescuit sportiv 

Taxă parcare 
T parrl 11 MS I ; J )0 

Taxă pierdere I deteriorare tichet parcare 

Preşedinte de ~edinţă 
Paul-Constantin Mezei 

Taxă deblocare roţi 

lOmln 151ei 
lOră 40lel 
2 ore 55 lei 

lZi (cu rezervare) 6olei 
r.i I 1 

10ră 25 lei 
1 oră 25 lei 

l oră lOOlel 

30 lej 

7:00·09:30 20 lei 
20:30-23:00 20 lei 

loră 3 lei 
11r ( r O - TVI 

so lei 
lOO lei 

Contrasemnează 

Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 


