
           

  

 

  

   
 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea 

 

HOTǍRÂREA NR. 119 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind 

pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, 

conservării şi regenerării resurselor acvatice vii, cu modificările ulterioare 
 

 
  

 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședinţa ordinarǎ din data 

de 28 mai 2020; 

 Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în 

Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii, 

cu modificările ulterioare, proiect din iniţiativa Primarului; 

 Luând în discuţie solicitarea pescarilor înregistrată sub nr. 6748/07.05.2020, adresa 

Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr. 8973/18.05.2020, înregistrată la Direcţia 

Întreținere și Administrare Patrimoniu sub nr.7042/18.05.2020, referatul de aprobare al 

Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 14.090/21.05.2020 și raportul Direcţiei 

Întreținere și Administrare Patrimoniu nr. G.6748/20.05.2020; 

 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

 Având în vedere prevederile: 

          - Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind pescuitul 

recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării şi 

regenerării resurselor acvatice vii; 

          - Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 50/28.03.2019 pentru modificarea 

Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind pescuitul recreativ 

în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării şi 

regenerării resurselor acvatice vii; 

          - Hotǎrârii 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. 87 alin. (5) și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d) și alin. (7) lit. i) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi 

art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

HOTǍRǍȘTE: 
 
 

  Art. 1 Se modificǎ articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 

174/25.05.2018 privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru 

asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii, cu modificările ulterioare, 

dupǎ cum urmeazǎ: 

”Art. 2 (1) În anul 2020 pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca este permis în perioada 

01.06-30.06.2020, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind pescuitul recreativ în 

Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Tulcea nr. 90/27.04.2016. 

 

 



  

(2) Pentru perioada instituirii stării de alertă la nivel național sunt recomandate luarea 

măsurilor de prevenire și control al infecțiilor în contextul situației epidemiologice generate de 

virusul SARS-COV-2 prin practicarea pescuitului sportiv individual sau în grupuri nu mai mari 

de 3 persoane, cu păstrarea distanței sociale de 3 m între pescari.” 

Art. 2 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotǎrârii se împuternicesc Direcţia Întreţinere și 

Administrare Patrimoniu și Direcţia de Poliţie Locală. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

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

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali 

prezenţi.  

 
CONTRASEMNEAZĂ     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

          SECRETAR GENERAL,                          CONSILIER, 

  Jr. Maria BRUDIU                                                                Daniel DRĂNICEANU  

    

 


