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HOTĂRÂREA NR. 163 
privind interzicerea pescuitului in Lacul Ciuperca pana pe data de 31.12.2011 pentru 

asigurarea protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 
iunie 2011; 

Examinand proiectul de hotărâre privind interzicerea pescuitului in Lacul Ciuperca pana pe data de 
31.12.2011 pentru asigurarea protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii, proiect din initiativa 
Primarului; 

Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. 
G.4.400/21.06.2011;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia; 
Tinand seama de Ordonanta de Guvern nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor; 
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 237/2010 privind practicarea pescuitului in Lacul 

Ciuperca, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige.  
In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin. (2) lit “c”, art 120 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45, al. (1),  (3), (6) si art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia 

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
Art.1- Se aproba interzicerea pescuitului in Lacul Ciuperca pana pe data de 31.12.2011 pentru 

asigurarea protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii. 
Art.2-Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari constituie contraventie si se sanctioneaza cu 

amenda de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice si de la 100 lei la 500 lei pentru persoane juridice. 
Art.3-Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute in prezenta hotarare se face de catre 

Primarul municipiului Tulcea si de imputernicitii acestuia. 
Art.4- Se suspenda prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 237/2010 privind practicarea 

pescuitului in Lacul Ciuperca, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige, pana pe data de 
31.12.2011. 

Art.5 Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea. 

Art.6-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor interesate 
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
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