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HOTĂRÂREA Nr.16 
 din 27 februarie 2019 

 

privind aprobarea  REGULAMENT DE PESCUIT PENTRU “BALTA DOUĂ 
VEVERIŢE“ cu anul 2019 

 

 Consiliul  Local  al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de  27 februarie 2019; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul serviciului de 
specialitate, avizul secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru 
agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism; 

În conformitate cu prevederile:  
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)  legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

    d)   OUG  nr.23/2008 modificată prin Legea nr.317/2009 privind pescuitul si acvacultura, 
modificată; 
   e)  Hotărârii Guvernului nr.934/2002 în care este publicat domeniul public al comunei 
Recea, judeţul Maramureş, anexa nr.47; 
 În baza dispoziţiilor art. 36  precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată,modificată şi completată ulterior; 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 
 

Art.1  -  Se aprobă noul  REGULAMENT DE PESCUIT PENTRU 

“BALTA DOUĂ VEVERIŢE”– judeţul Maramureş, cuprins în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 – HCL Recea nr.8 din 30 ianuarie 2018 se revocă; 
Art.3  - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş 
- Primarului şi secretarului comunei Recea; 
- Compartimentului financiar contabil al primăriei. 
-    Personalului care efectuează de pază la balta „2 Veveriţe”. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

        Alexandru-Vasile RUS                                                  SECRETAR 

                                                                                Maria PETRUŞ 

 

 
 

Recea la 27 februarie 2019 

Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi - 15 

Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 

 
 
 



 
Anexa Nr.1 la Hotărârea nr. 16 din 27 februarie 2019 
 

     

REGULAMENT DE PESCUIT PENTRU 

“BALTA DOUĂ VEVERIŢE “ 
 

       Art.1  - Pescuitul se poate desfăşura zilnic  între orele 07.oo - 21.oo  şi 21,oo-
07.oo. Între orele 21.oo-7.oo (pescuitul nocturn) – se va desfăşura de pe malurile 
bălţii stabilite de conducerea primăriei în perioada stabilită ; 

Art.2 - Pescuitul între orele 7.oo – 21.oo (de zi) se poate face pe oricare parte a 
bălţii, în zonele special delimitate, cu respectarea acestui spaţiu / stand; 
          Art.3 - Camparea este interzisă în zona de pescuit; 
          Art.4  - Este interzis scăldatul, plimbarea cu ambarcaţiuni,  cu saltele sau 
pescuitul şi năditul cu bărcuţe pe baltă; 
          Art.5  - Focul se va face numai în locurile special amenajate; 

Art.6  - Spaţiile de pescuit vor fi delimitate prin standuri, fiecare stand având 5  
metri lungime; 

Art.7 - Fiecare pescar are dreptul să folosească maxim două beţe cu maxim  
două cârlige pe fiecare băţ. Este interzis pescuitul la „bombă”, (mai multe cârlige) 
sau orice altă metodă pe pescuit interzisă prin lege. 

Art.8 - Fiecare pescar este obligat să aibă asupra sa, în momentul eliberării 
Bonului un act de identitate valabil; 

- anterior vânzării bonului de pescuit i se aduce la cunoştinţa pescarului 
 Regulamentul de pescuit, eliberându-i-se acestuia un Regulament în format mic; 

Art.9 - Contravaloarea bonului de pescuit este de 50 lei / perioada de zi şi 50 
lei/ perioada de noapte, cu posibilitatea de a reţine  peşte până la 3 kg.  
- lungimea minimă a crapului reţinut este de 20 cm, crapul sub 20 centimetri se 
eliberează; 
- salăul sub 40 cm se eliberează; 
- în cazul în care un pescar este însoţit de un copil sub 14 ani, acesta are dreptul  la 
un băţ în plus pentru copil, la plută şi cu un cărlig,  iar cantitatea de peşte prins cu 
acest băţ intră în cantitatea maximă de peşte până la 3 kg conform bonului; 
- sezonul de pescuit va fi stabilit şi anunţat de conducerea primăriei ; 

Art.10 -  Pescarii sunt obligaţi să aibă un comportament civilizat faţă de ceilalţi 
participanţi; 

          Art.11 -  Pescarii sunt obligaţi să menţină ordinea şi curăţenia locului unde 
desfăşoară pescuitul; 

- este interzis a se asculta muzică cu o intensitate mare, deranjând astfel ceilalţi 
participanţi şi fauna acvatică; 
          Art.12 -  Este interzis accesul cu orice animale de companie; 

Art.13  - Este interzisă plecarea de pe lac a pescarilor fără a anunţa paznicul;  
          Art.14 -  Eliberarea bonurilor de pescuit se va face de paznici; 

- această persoană este obligată să întocmească o situaţie zilnică cu cei care au fost la 
pescuit  cu bon; 

 

 

 

 



          Art.15  - Încasările din eliberarea bonurilor se fac venit la bugetul local şi se 
vor depune la casieria Primăriei Recea în ziua următoare, cu excepţia zilelor de 
vineri, sâmbătă, duminică şi sărbători legale, când se vor depune în prima zi 
lucrătoare; 
         Art.16 – Primăria Recea va putea organiza concursuri de pescuit sportiv cu 
acordare de premii aprobate de ordonatorul principal de credite.  
        Art.17 – Paza bălţii în mod permanent, eliberarea bonurilor şi urmărirea 
activităţilor ce se desfăşoară pe baltă va fi realizată de angajaţii de la Primăria Recea.  
        Art.18 - Controlul bonurilor, a bagajelor şi autovehiculelor se va face de primar, 
şi de persoane împuternicite de primar; 

- aceştia au drept de a efectua şi control inopinat; 
       Art.19 – Fiecare pescar va avea coş din material textil cu ochiuri mici pentru 
reţinerea peştelui. Sunt interzise coşurile metalice; 
       Art.20 – Pescarii vor fi obligaţi să-şi parcheze maşinile în parcările special 
amenajate, este interzisă parcarea maşinilor lângă standurile(căsuţele, locurile) de 
pescuit. 
       Art.21 – Primăria Recea este exonerată de orice responsabilitate în cazul 
producerii vreunui accident pe raza lacului; 
       Art.22 – Nedeclararea peştilor găsiţi asupra pescarului sau a altor persoane care 
îi însoţesc va fi considerat furt şi se consideră infracţiune conform legii; 
       Art.23 -  În cazul comiterii de contravenţii sunt aplicabile prevederile OG 2/2001 
modificată şi alte norme de drept în materie; 
      Art.24 -  Se vor aplica sancţiuni contravenţionale potrivit prezentei hotărâri a 
consiliului local Recea şi a Legii 61/1991 republicată, cu privire la ordinea şi liniştea 
publică, 
     Art.25  - Sancţiunile aplicate sunt: 
- încălcarea art. 1,3,4,5,12,13,20 se sancţionează cu amendă  de la 100 la 500 lei; 
- încălcarea art. 7,9,11, se sancţionează cu amendă  de la 200 la 1000 lei ; 
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