
HOTARAREA NR. 36 
 

pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind inchirierea şi folosirea 
ambarcatiunilor de agrement fara motor pe Lacul Ciuperca, din municipiul Tulcea 

 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 24 februarie 2011;  

Examinand proiectul de hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind 
inchirierea şi folosirea ambarcatiunilor de agrement fara motor pe Lacul Ciuperca, din municipiul 
Tulcea, proiect din initiativa Primarului;   
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, 
inregistrat sub nr.            . 
 Avand in vedere prevederile: 

- Ordonanta Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

- Hotararea Guvernului nr. 955/ 15.06.2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de 
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

- HCL nr. 155/2010 privind aprobarea REGULAMENTULUI de organizare si functionare 
a  obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din Municipiul Tulcea, strada 
Isaccei, FN, judetul Tulcea. 

 In baza dispozitiilor  art. 9, art.10, art.36, alin. (2) lit. d), alin. 6) lit. a), alin. 9) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, alin.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1- Se aproba REGULAMENTUL privind inchirierea şi folosirea ambarcatiunilor de 
agrement fara motor pe Lacul Ciuperca, din municipiul Tulcea, conform anexei, parte integranta 
din prezenta hotarare.  

Art.2- Activitatea privind inchirierea şi folosirea ambarcatiunilor de agrement fara motor pe 
Lacul Ciuperca, in sezonul estival 01.05-15.09, poate fi desfasurata de catre o societate comerciala 
sau sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tulcea prin Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu.  

Art.3- Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.4- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
  Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 

                 CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
                 Jr. BRUDIU Maria                                                       GAFAR Cantimir 

 
 



                                                                                                      Anexa  
 

                                                                                             la HCL nr.36/24.02.2011 
 

REGULAMENT  
 

privind inchirierea şi folosirea ambarcatiunilor de agrement fara 
motor pe Lacul Ciuperca, din municipiul Tulcea 

 
CAPITOLUL  I 

DISPOZITII GENERALE 
 
 
Art. 1.(1) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic pentru furnizarea către populaţie a 

serviciului de agrement pe Lacul Ciuperca din municipiul Tulcea privind inchirierea barcilor fara 
motor si hidrobicicletelor, concomitent cu asigurarea activităţilor de deservire, intretinere si 
reparare a ambarcatiunilor. 

Art.2. Activitatea privind inchirierea şi folosirea ambarcatiunilor de agrement fara motor pe 
Lacul Ciuperca poate fi desfasurata de catre o societate comerciala sau  sub autoritatea Consiliului 
Local al municipiului Tulcea, prin Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, avand ca 
scop asigurarea ambarcaţiunilor fara motor pentru realizarea activităţii de agrement pe Lacul 
Ciuperca din municipiul Tulcea. 

Art.3. Pentru desfasurarea in bune conditii a activităţii de agrement pe Lacul Ciuperca se 
urmăreşte: 

a) existenţa unui numar suficient de ambarcaţiuni pentru realizarea activităţii de agrement; 
b) dotarea ambarcaţiunilor conform normelor specifice în vigoare; 
c) exploatarea şi întreţinerea ambarcatiunilor din dotare; 
d) verificarea periodică si repararea ambarcaţiunilor din dotare; 
e) spalarea si curatarea periodica a ambarcatiunilor, in locuri amenajate; 
f) depozitarea in bune conditii, pe timpul iernii, a ambarcatiunilor, pentru evitarea deteriorării 

acestora; 
g) existenţa posturilor de prim ajutor si de salvamari; 
h) posibilitatea de a participa la acţiuni de salvare a persoanelor aflate în pericol de înec; 
i) paza şi securitatea debarcaderului si a ambarcatiunilor de pe lacul Ciuperca. 

 
CAPITOLUL  II 

PROGRAMUL de FUNCŢIONARE, CONDITII de INCHIRIERE 
si FOLOSIRE a AMBARCATIUNILOR de AGREMENT 

 
 

Art.4.(1) Furnizarea către populaţie a serviciului de agrement privind inchirierea barcilor fara 
motor si hidrobicicletelor pe Lacul Ciuperca se face contracost, în perioada sezonului estival: 1 
mai – 15 septembrie. 

(2)Programul de inchiriere si folosire a ambarcatiunilor pe Lacul Ciuperca va fi zilnic între orele 
700-2030 .  

(3)In zilele de luni se vor executa activităţi de spalare si curatare a ambarcatiunilor, prin rotatie. 



Art.5. Perioadele şi intervalele orare privind inchirierea si folosirea ambarcatiunilor de 
agrement pe Lacul Ciuperca pot fi modificate prin Hotărârii ale Consiliului Local al  municipiului 
Tulcea sau dipoziţii ale Primarului. 

Art.6. Închirierea ambarcaţiunilor de agrement se face pe baza unui act de identitate (B.I., C.I., 
paşaport) si dupa achitarea tarifului in functie de ambarcatiune, numarul de persoane si durata. 

Art.7. Inchirierea ambarcatiunilor de agrement se face catre persoanele cu varsta mai mare de 
16 ani, fara a depasi numarul maxim de persoane admis / ambarcatiune. 

Art.8. (1) Persoanele cu varsta sub 16 ani pot folosi ambarcatiunile de agrement pe Lacul 
Ciuperca numai daca si sunt insotite de cel putin un adult care are obligatia de a ii supraveghea. 

(2) Atat persoanele minore cat si persoanele adulte sunt obligate sa poarte vesta de salvare in 
ambarcatiune.  

(3) Ignorarea conditiilor prevazute la alin.(1) si (2) exonereaza personalul institutiei de orice 
raspundere in caz de accident. 

Art.9. Este interzisa inchirierea ambarcatiunilor de agrement persoanelor aflate sub influenta 
alcoolului sau a altor substante nocive, care provoaca alterari ale perceptiei asupra mediului 
inconjurator si care duc la actiuni necontrolate.  

Art.10. Imbarcarea si debarcarea se fac numai de la debarcaderul amenajat special pentru 
aceasta activitate.  

Art.11. Inainte de imbarcarea persoanelor in ambarcatiuni, acestora li se face un instructaj de 
folosire si salvare, cu scopul de a preveni un eventual incident nedorit. 

Art.12. Plimbarile cu ambarcatiunile de agrement pe Lacul Ciuperca se fac in afara zonei 
delimitata cu balize pentru scaldat, fantana arteziana-cascada si statie de pompe. 

Art.13. In timpul plimbarilor pe lacul Ciuperca, utilizatorii ambarcatiunilor de agrement trebuie 
sa stea jos, fara a se apleca in afara ambarcatiunii si fara a plonja in apa din diverse motive, cu 
exceptia intentiei de salvare de la inec. 

Art.14.  Barca de salvare si interventii va  fi prevazuta cu motor de 15CP. 
Art.15. La preluarea tichetului de plata se considera ca utilizatorii au luat la cunostinta si au 

acceptat regulile de folosire a ambarcatiunilor de agrement pe Lacul Ciuperca, orice incalcari ale 
acestora fiindu-le imputabile.   

Art.16.(1) Daca activitatea de agrement pe Lacul Ciuperca se desfasoara sub autoritatea 
Consiliului Local al municipiului Tulcea - prin DIAP, pentru inchirierea ambarcatiunilor se vor 
practica urmatoarele tarife: 

 
 

TARIF INCHIRIERE BARCA CU VASLE 
CAPACITATE MAX. 4 PERSOANE 

TARIF INCHIRIERE HIDROBICICLETA 
CAPACITATE MAX. 2 PERSOANE 

2persoane →  6 lei/30min. 2persoane → 8 lei/30min. 
3persoane →  8 lei/30min. - 
4persoane → 10 lei/30min. - 

Grupuri organizate de min.16 persoane 
(elevi si studenti) → 5lei /30min. 

Grupuri organizate de min.16 persoane 
(elevi si studenti) → 4lei /30min. 

(2) Tarifele practicate de autoritatea publica locala se vor indexa anual cu indicele de inflatie 
comunicat de Institutul National de Statistica. 

(3) Incepand cu anul 2010, activitatea de agrement pe Lacul Ciuperca este desfasurata de o 
societate comerciala, declarata castigatoare a licitatie privind inchirierea luciului de apa –Lac 
Ciuperca, pe o durata de 2ani, pentru 10barci fara motor si 10hidrobiciclete, care are dreptul de a-
si stabili tarifele pentru inchirierea ambarcatiunilor la nivel de societate, astfel incat sa asigure 
continuitatea activitatii in scopul pentru care a fost inchiriat.  



 
CAPITOLUL  III 

INTERDICTII in FOLOSIREA  AMBARCATIUNILOR de AGREMENT 
 
Art.17. Se interzice depasirea perimentrului indicat pentru plimbarile cu ambarcatiunile de 

agrement. 
Art.18. Se interzice statul in picioare in ambarcatiunea de agrement, in timpul plimbarii pe lacul 

Ciuperca. 
Art.19. Se interzice îmbăiatul din ambarcatiunea de agrement, a utilizatorului sau a animalelor 

de companie ale acestuia. 
Art.20. Se interzice saritul din barca in apa lacului Ciuperca si scaldatul in jurul ambarcatiunii. 
Art.21. Se interzice consumul in ambarcatiune a bauturi alcoolice sau a altor substante cu efecte 

psihologice. 
Art.22. Se interzice aruncarea din ambarcatiune in lac a diverselor ambalaje, reziduri alimentare 

si se interzice deversarea de produse toxice, poluante (chimice, petroliere etc). 
Art.23. Se interzice distrugerea bunurilor sau echipamentelor cu care sunt dotate 

ambarcatiunile. 
Art.24. Se interzice inchirierea ambarcatiunilor de agrement dupa lasarea intunericului. 
Art.25. Se interzice imbarcarea unui numar de persoane mai mare decat cel admis. 
Art.26. Se interzice practicarea nudismului in ambarcatiune. 
Art.27. Se interzice coborarea sau urcarea in ambarcatiune a unor persoane, din alt loc decat 

debarcaderul special amenajat.  
Art.28. Se interzice practicarea în ambarcatiune a oricăror jocuri care prezintă pericol de 

accidentare, lovire sau bruscare ce conduc la dezechilibru si eventual la producerea unor 
evenimente nedorite. 

Art.29. Se interzice imbarcarea unui adult cu mai mult de doi minori. 
 

CAPITOLUL  IV 
CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 

 
Art.30. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 10-20 lei, următoarele fapte: 

- aruncarea in lac de reziduri alimentare, sticle, crengi, flacoane, ambalaje sau alte obiecte 
deversarea de produse toxice (chimice, petroliere etc.);  

- practicarea în ambarcatiune a oricăror jocuri care prezintă pericol de accidentare, lovire sau 
bruscare; 

- depasirea perimentrului indicat pentru plimbarile cu ambarcatiunile de agrement; 
- coborarea sau urcarea in ambarcatiune din alt loc decat debarcaderul special amenajat; 
- săritul din ambarcaţiuni şi scaldatul in jurul ambarcatiunii. 

Art.31. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 20-40 lei, următoarele fapte: 
- purtarea de discuţii neprincipiale cu casierii încasatori, insultarea sau ameninţarea acestora;   
- folosirea ambarcaţiunilor de agrement de către persoane aflate în stare de ebrietate sau sub 

influenta unor substante ce provoaca alterari ale perceptiei asupra mediului inconjurator; 
- consumul in ambarcatiune a bauturilor alcoolice sau a altor substante cu efecte psihologice; 
- inchirierea ambarcaţiunilor de către minori fara insotitor adult si fara vesta de salvare; 
- imbarcarea unui adult cu mai mult de doi minori. 



Art.32. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 30-60 lei, următoarele 
fapte: 
- imbarcarea unui numar de persoane mai mare decat cel admis; 
- îmbăiatul din ambarcatiunea de agrement, a utilizatorului sau a animalelor de companie ale 

acestuia; 
- distrugerea oricăror bunuri sau echipamentelor cu care sunt dotate ambarcatiunile; suplimentar 

amenzii se vor achita reparatiile sau contravaloarea bunurilor sau echimanetelor la valoarea 
reală. 

- utilizarea  ambarcatiunilor pentru necesităţi fiziologice si pentru practicarea nudismului.  
Art.33. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în regulament se face de către 

Primarul municipiului Tulcea şi împuterniciţii acestuia, angajati din cadrul DIAP, cadre din Poliţia 
Locala. 

CAPITOLUL  V 
DISPOZITII  FINALE 

 
Art.34. Pe raza lacului Ciuperca, in permanenţă paza este asigurată astfel: in intervalul orar 

6,00-20,00 de către patrulele poliţiei comunitare, iar in intervalul orar 20,00-6,00 de către 
personalul unei societati de paza acreditata, pe baza unui contract de achizitii servicii de paza.   

Art.35. În perioada sezonului estival, 1 mai – 15 septembrie, monitorizarea pe lacul Ciuperca a 
persoanelor din ambarcatiunile inchiriate este asigurată de salvamari, in conformitate cu 
prevederile Regulamentului de organizare si functionare a obiectivului „Reamenajare plaja 
existenta” (strand), din municipiul Tulcea, str. Isaccei FN, judetul Tulcea. 

Art.36. În perioada sezonului estival, asistenţa medicală este asigurată prin existenţa unui post 
de prim ajutor dotat cu materiale sanitare necesare pentru acordarea primului ajutor, cu personal 
medical calificat, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a obiectivului 
„Reamenajare plaja existenta” (strand), din municipiul Tulcea, str. Isaccei FN, judetul Tulcea. 

Art.37. Extrase din prezentul Regulament, care privesc persoanele interesate, vor fi afişate la 
vedere, în perimetrul debarcaderului special amenajat. 

Art.38. Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa cetatenilor prin afisare si publicare de 
către persoanele abilitate. 

Art.39. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, atrage după sine răspunderea 
disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz şi se pedepseşte potrivit prevederilor 
legale. 

Art.40. Prevederile prezentului Regulament se aplica in coroborare cu Regulamentul de 
organizare si functionare a obiectivului „Reamenajare plaja existenta” (strand), din municipiul 
Tulcea, str. Isaccei FN, judetul Tulcea. 

Art.41. Prezentul Regulament intră în vigoare dupa aprobarea de catre Consiliul Local al 
municipiului Tulcea. 

 
                    DIRECTOR DIAP,                                                  CONSILIER JURIDIC,  
                Ec. Pohariu Daniel Iulian                                                     Ganea Catalina 
 
 

                                                                                        Contabil Sef, 
                                                                                    Ec.Nediu Filoreta 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
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