
Obiectiv 2010: Curatenia orasului
Primii vizati pentru curatirea orasului, proprietarii de gradini amplasate ilegal la marginea cartierelor.
Probabil putini dintre dumneavoastra stiu ca in anul 2001, Consiliul Local Sibiu a emis o hotarare,
numarul 210. Biblie pentru noi cei care ar trebui sa reinviem macar un strop din spiritul civic. Printre
multe altele, aceasta hotarare prevede un lucru foarte simplu. Ca trebuie sa facem curat si sa ingrijim si
spatiile din jurul locuintelor noastre. Ca in curatenia saptamanala ar trebui sa prindem si trotuarul si zona
verde din spatele blocului. Degeaba straluceste mobila daca peretele exterior e acoperit pana la jumatate
de hartii si pet-uri. Desigur, marea mizerie n-o fac oamenii de rand ci firmele. Dar totusi. Cu putin mai
multa atentie din partea noastra, Sibiul ar putea fi orasul superb care merita sa fie.Nu e nevoie de statistici
ca sa iti dai seama care sunt cele mai murdare zone din Sibiu. Din pacate, in cap de lista stau malurile
Cibinului. Cand toate marile orase ale lumii isi folosesc la maxim raurile care le traverseaza si creeaza
adevarate spatii de relaxare noi folosim Cibinul drept groapa de gunoi. Desi reglementarile CL spun cat
de clar se poate ca toti comerciantii din Piata Cibin ar trebui sa faca curat si pe malurile raului, nu doar
sub taraba pe care o au inchiriata. Dar noua ne place sa asteptam sa faca altul. Ne plangem toata ziua de
mizerie cand cu o claca mica am rezolva problema in doi timpi si trei miscari. Dar nu toti suntem atat de
lenesi. Mai multi tineri sibieni au fondat un grup de lucru intitulat EcoStart. Ideea e foarte simpla,
implicarea sibienilor in curatirea zonelor din jurul locuintelor lor. Anul trecut au organizat patru actiuni,
in zonele in care locuiesc ei. Au lipit afise prin scarile blocului, chemand locatarii la curatenie. La prima
actiune au venit 8 oameni. Apoi, mai deloc. `Noi reusim sa ne strangem cam cinci voluntari de fiecare
data. Pe Aleea Streiu, unde am facut prima data curatenie, au venit 8 oameni. Apoi au fost tot mai putini,
cate unul-doi`, spune Marius Barsan, organizatorul grupului EcoStart. Pentru ca de cele mai multe ori cu
frumosul nu merge, institutiile statului sunt nevoite sa recurga la amenzi pentru a stavili valul de gunoaie
care ameninta sa ne acopere. Garda de Mediu si trei servicii din subordinea Primariei fac tot timpul
controale si imprastie amenzi in stanga si in dreapta, insa fara prea mare efect. De exemplu, Garda de
Mediu a dat in anul 2008 amenzi in valoare de 508 mii de lei iar in 2009 de 205 mii de lei in tot judetul.
Insa cu 7 comisari cat are GdM Sibiu judetul e departe de a fi puricat. Potrivit monitorizarii periodice a
zonelor poluate excesiv prin depozitarea deseurilor in exces, in special in zonele de agrement sau la limita
zonelor rezidentiale, cele mai murdare zone ale orasului ar fi: malul Cibinului - zona Turnisor, Lazaret si
Gusterita, Dealul Daii, Calea Surii Mici, drumul de legatura cu Poplaca, Lacul lui Binder si zonele in care
se practica frecvent turismul de weekend. Comisarii Garzii de Mediu au mult de furca si cu firmele de
constructii pentru care e mult mai rentabil sa scape de deseurile din constructii aruncandu-le la nimereala
in loc sa le transporte la groapa de gunoi, iar anul 2008 a reprezentat un adevarat boom al gunoaielor
firmelor de constructii.De cealalta parte, in subordinea Primariei sunt 3 servicii care au atributii de
control in ceea ce priveste curatenia orasului si anume: Administratia Domneniului Public si Privat,
Serviciul Gospodarire si Politia Comunitara Sibiu. Controlul efectuat de membrii acestor servicii se
desfasoara continuu, atat la sesizari primite din partea cetatenilor, cat si prin sondaj. `Municipalitatea a
demarat in ultimii ani mai multe campanii in ceea ce priveste curatenia in oras, cu scopul de a veni in
sprijinul cetatenilor. Campanile de curatenie de primavara sau de toamna au mobilizat in general
locuitorii orasului sa curete vecinatatea in care traiesc. Multi sibieni au raspuns apelului facut de primaria
Sibiu, insa unii prin `curatenie` au inteles sa mute resturile vegetale sau din constructii in alte spatii decat
cele special destinate. In unele cazuri acestia au fost surprinsi in timp ce depozitau deseuri pe marginea
strazilor situate la iesirea din oras sau chiar pe malul raului Cibin`, se arata intr-o analiza a Biroului de
Presa din cadrul Primariei Sibiu. In decursul acestui an, Serviciul de Gospodarire se va ocupa si de
inventarierea gradinilor amplasate ilegal pe domeniul public, proprietarii urmand sa primeasca in curand
somatii de desfiintare.
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