
  

HOTĂRÂREA NR. 90 
pentru aprobarea Regulamentului privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca 

situat în Tulcea, str. Isaccei 
 
 

   Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 27 aprilie 2016; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 
pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei, proiect din iniţiativa 
primarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr.11706/19.04.2016 şi  raportul nr.5865/19.04.2016 prezentate de 
Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

În baza dispoziţiilor art. 9, art 10, art.36, alin (1) şi alin. (2) lit c) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1), (3) şi (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; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat 

în Tulcea, str. Isaccei, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2  Practicarea pescuitului recreativ în Lacul Ciuperca este permisă în perioada 

1.05.2016 - 30.06.2016. 
Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 
Art.4  Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

                            
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri 

locali prezenţi. 
 

 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                         CONSILIER, 
 
               Jr. BRUDIU Maria                                                    SEVASTIN ANA Elena  
 
 



  

 

                                                                                         ANEXA la HCL nr. 90/27.04.2016 

 

 

Regulament privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca 

 
 
CAP.I Preambul 
 1.Lacul Ciuperca situat in Tulcea strada Isaccei, face parte din domeniul public al 
municipiului si se afla in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin 
Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu. 
 2.Prin Hotararea nr. 237/29.09.2010 Consiliul Local al municipiului Tulcea a 
aprobat pescuitul in Lacul Ciuperca cu o singura undita, cu cel mult 2 carlige. 
 3.În Lacul Ciuperca pescuitul este permis numai pe latura de Nord-Vest, din 
dreptul morii de vânt pana în colt spre Casa Albastră, pe o lungime de aproximativ 
200m, marcata si semnalizata cu indicatoare. 
 4.Pescuitul recreativ este pescuitul efectuat cu undita, in scop de agrement. 
 
CAP.I I Reguli generale privind pescuitul recreativ 
 1.Pescuitul in zona stabilita este permis numai intre orele 0500 – 1800, dupa 
achitarea taxei corespunzatoare. 
 2.Accesul la pescuit se face in baza documentului de plata. 
 3.Se admite pescuirea pe zi a cantitatii maxime de 3kg. 
 4.Nadirea se face numai de pe mal. Este interzisa nadirea cu seminte, cereale sau 
alune in stare uscata. 
  5.Pescarii pot veni cu un singur insotitor, care nu are dreptul sa pescuiasca. 
Dreptul la pescuit nu este transmisibil! 
 6.La locul de pescuit este obligatorie pastrarea ordinii si curateniei precum si 
luarea tuturor masurilor de prevenire a evenimentelor negative (degradari ale malului, 
distrugeri de orice fel si alterarea calitatii apei prin aruncarea de deseuri). Vinovatii vor 
raspunde penal sau administrativ, dupa caz.  
 7.Pescarii si insotitorii acestora isi asuma intreaga raspundere in cazul in care, pe 
durata sederii in zona de pescuit, sunt implicati intr-un accident/incident de orice natura. 
Administratia  este exonerata de orice raspundere civila, administrativa si materiala 
pentru orice forma de accidente, incidente, precum si urmari generate de consumul de 
alcool sau neatentie a pescarului si insotitorului acestuia. 
 8.Pescarii si insotitorii acestora sunt obligati sa se comporte civilizat, in spiritul 
respectului reciproc, fara tipete, scandal, muzica la volum mare si alte manifestari 
huliganice, in caz contrar vor fi invitati sa paraseasca zona, fara returnarea taxei de 
pescuit.  



  

9.Dupa incheierea partidei de pescuit pescarii au obligatia de a lasa locul curat, 
fara chistoace de tigari, coji de seminte, resturi menajere sau alte obiecte. 

 10.Administratia isi rezerva dreptul de a permite accesul unui numar limitat de 
persoane (70 pescari). Se refuza accesul la pescuit a persoanelor care au avut abateri de 
la prezentul regulament, sunt in stare de ebrietate sau nu sunt de acord cu regulamentul, 
total sau partial. 
CAP.III Taxa de pescuit si modalitatea de plata 
 

 1.Se stabileste taxa de pescuit pe Lacul Ciuperca, o data pe zi, fara a depasi  
cantitatea de 3kg/zi, astfel: 

a) Taxa pentru o persoana  – 10 lei/zi 
 b) Taxa pentru pensionari – 5 lei/zi 
 2.(1) Taxa de pescuit aprobata de Consiliul Local se achita anticipat, pe baza Actului 
de identitate, la casieria Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu cu sediul în 
str.Pacii nr.20, de luni până vineri in intervalul orar 8,00-16,00. 
 (2) Pentru practicare pescuitului în perioada sărbătorilor legale, plata se va face 
anticipat până în ultima zi lucratoare.  

  (3)Toate sumele încasate se virază la bugetul local, conform prevederilor legale. 
 3.Chitanta de plata se pastreaza pana la finalizarea partidei de pescuit. 

4.Administratia prin reprezentantii săi, poliţia locala si personalul de la paza au drept 
de control pentru a verifica cantitatea de peste pescuita. La controlul efectuat pescarii 
vor prezenta chitanta de plata si actul de identitate in vederea identificarii. 
 

CAP.IV  Interdictii 

Sunt strict interzise: 

1. Pescuitul fara achitarea taxei de pescuit. 
2. Pescuitul din barca. 
3. Pescuitul în alta zona decat cea stabilita si in alt interval orar decat cel aprobat. 
4. Pescuitul pe timp de noapte. 
5. Este interzis consumul de bauturi alcoolice si seminte in zona de pescuit. 
6. Pescuitul cu mai mult de o undiţă cu doua cârlige 
7. Aruncarea în apa sau pe uscat a resturilor menajere sau a oricaror altor ambalaje. 
8. Depozitarea pestelui pe spatiile verzi din preajma locurilor de pescuit, deteriorarea sau 
distrugerea acestor zone verzi.  
9. Practicarea unor tehnici de pescuit care contravin pescuitului recreativ. 
 

CAP.V Sancţiuni şi contravenţii  
 

1.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament conduce la aplicarea de 
avertismente şi sancţiuni contravenţionale de către persoanele împuternicite de primar.  



  

 2.Pescuitul din barca, in alta zona decat cea stabilita, in alt interval orar sau cu mai 
multe scule de pescuit decat cele aprobate se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 - 
100lei şi confiscarea sculelor. 

3.Practicarea unor tehnici de pescuit care contravin regulilor pescuitului recreativ 
(ex.“arici”, “bomba”, „plase de orice fel” etc…) determina pierderea dreptului de a mai 
pescui si evacuarea imediata a persoanelor din zona de pescuit recreativ. (Suma achitata 
drept taxa nu se restituie). Tentativa se pedepseste în acelasi mod. În caz de recidiva, 
persoanele se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 - 500lei. 

4.Persoana care este depistata ca pescuieşte de mai multe ori pe zi sau ca a depasit 
cantitate de peste admisa de 3kg, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 - 500lei. 
În caz de recidiva, persoanele care depasesc cantitatea de 3kg se fac vinovate de furt , 
fapta pedepsita de Cod Penal. 
 

CAP.VI  DISPOZITII FINALE  

1.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, determina anularea dreptului 
de a pescui si pierderea sumelor achitate (taxa platita nu se restituie).  

2.Administratorul îsi rezerva dreptul de a refuza accesul la locurile de desfasurare 
a pescuitului recreativ în locatia mai sus mentionata, în cazul în care: 
- numarul de pescari sportivi aflati deja în perimetru este excedentar ; 
- persoanele solicitante au avut anterior abateri de la prezentul regulament; 
- persoanele solicitante nu sunt de acord în total sau în parte cu vreuna din clauzele 
prezentului regulament. 

3.De asemenea administratorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a 
verifica periodic si ori de cate ori e nevoie modul in care se desfasoara pescuitul in 
perimetrul zonei dedicate pescuitului recreativ si in cazul ca se constata nereguli pescarii 
vor fi rugati sa paraseasca imediat amplasamentul.  

4.În cazul în care activitatea de pescuit degenereaza prin producerea de 
evenimente nedorite soldate cu accidentari, tulburari ale ordinii şi lini ştii publice, cauze 
naturale sau tehnice etc. administratia işi rezerva dreptul de a interzice de urgenţă 
pescuitul pe Lacul Ciuperca. 

5.Orice litigiu sau neînţelegere vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părţi, iar în 
cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluţionate în instanţă. 

6.Prezentul Regulament intră în vigoare după validarea hotărârii de aprobare a 
acestuia de către Consiliul Local Tulcea. 
 7.Prevederile legale ulterioare completează si/sau modifică în mod corespunzător 
prevederile prezentului Regulamentul, urmând să se procedeze la actualizarea acestuia. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 

CONSILIER, 

 


