
 
 

                     

 

HOTĂRÂREA NR. 97 
privind interzicerea pescuitului recreativ în Lacul Ciuperca, situat în Tulcea, str. Isaccei 

pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de  
27 aprilie 2017; 

Examinând proiectul de hotărâre privind interzicerea pescuitului recreativ în Lacul Ciuperca, 
situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice 
vii, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr.10.041/13.04.2017 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu  
nr. G. 5943/13.04.2017; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 213/998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 237/2010 privind practicarea pescuitului 

în Lacul Ciuperca, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 90/27.04.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei; 
În baza dispoziţiilor art.10, art.36, alin. (2) lit.c), art. 120 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.45, alin.(1), (3), (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă interzicerea pescuitului în Lacul Ciuperca pentru asigurarea protecţiei, 
conservării şi regenerării resurselor acvatice vii, în perioada 01.01.2017 – 30.04.2017 şi  
01.06.2017 – 31.12.2017. 

(2) Se aprobă pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca în perioada 01.05.2017 – 31.05.2017 în 
conformitate cu Regulamentul privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca, situat în Tulcea, str. 
Isaccei, aprobat prin H.C.L. nr. 90/2016. 

Art.2 Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 100 lei la 500 lei pentru 
persoane juridice. 

Art.3 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către 
persoanele împuternicite de primar şi de către reprezentanţii instituţiilor publice abilitate. 

Art.4 Se suspendă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 237/2010 
privind practicarea pescuitului în Lacul Ciuperca, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige, 
în perioada prevăzută în art. 1 alin. (1) . 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Directia de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea şi Direcţia de Poliţie Locală. 

Art.6 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii autorităţilor interesate 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
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               Jr.BRUDIU Maria                                                              ŞACU Stere  

 
 


