PĂREREA TA E FOARTE IMPORTANTĂ !
Administrația Națională Apele Române împreună cu Administrația Bazinală de Apă Crișuri au elaborat și au publicat pentru
consultare publică documentul “Probleme importante de gospodărire a apelor la nivelul spațiului hidrografic Crișuri”,
ca parte din procesul de consultare a publicului în etapele de pregătire a Planului de management al spațiului hidrografic Crișuri.
În ciclul de planificare 2022-2027 vor fi stabilite măsuri pentru categoriile de probleme importante de gospodărire a apelor,
astfel încât să fie atinse obiectivele de mediu şi să prevenim deteriorarea stării bune a corpurilor de apă de suprafață şi subterane.
Planul de management al spațiului hidrografic Crișuri este o oportunitate pentru această generație, pentru oameni și
organizații de a lucra împreună în scopul îmbunătățirii calității mediului acvatic. Una dintre cerințele importante ale Directivei
Cadru Apă o constituie identificarea problemelor importante de gospodărire a apelor din cadrul spațiului hidrografic.
Pentru a afla părerea dumneavoastră despre acest document, vă adresăm invitația de a fi parte a acestui proces de consultare
prin implicarea dumneavoastră directă, astfel încât să ne sprijiniți în identificarea corectă a problemelor în domeniul gospodăririi
apelor, precum și a măsurilor care necesită a fi întreprinse. Scopul nostru comun este de a avea o viață sănătoasă într-un mediu
sănătos, în care apa, ca factor esențial, trebuie să atingă starea bună !
Toate sugestiile, propunerile și comentariile dumneavoastră le puteți transmite scriindu-ne pe adresele de e-mail:
dispecerat@dac.rowater.ro, crisuri.pmb@dac.rowater.ro sau crisuri.pmb@gmail.ro, completând chestionarul publicat pe
website-ul instituției, în secțiunea ”Consultarea publicului/Documente ale Secretariatului tehnic al Comitetului de Bazin Crișuri”
sau solicitând întâlniri ad-hoc la sediul Administrației Bazinale de Apă Crișuri din Oradea, strada Ion Bogdan 35.
Procesul de consultare se derulează între 22 decembrie 2019 și 22 iunie 2020 !
Prin contribuția dumneavoastră sperăm să identificăm toate aspectele pentru îmbunătățirea stării mediului acvatic din cadrul
spațiului hidrografic Crișuri sub toate aspectele lui.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în eforturile noastre de a crea un mediu mai bun pentru noi și generațiile viitoare!

Nu uitați : Apele tuturor cu responsabilități comune !
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