
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
Nr. _____din__________ 2009 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea 

Regulamentului pentru exercitarea pescuitului recreativ – sportiv în amenajarea Zătun 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.453/25.04.2007 s-a înfiinţat Serviciul 

Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi, serviciu 

public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi, prin 

reorganizarea Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor Galaţi. 

Printre activităţile acestui serviciu se numără şi cele legate de condiţiile şi tarifele 

aplicate în exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în amenajarea Zătun, aflată în 

administrarea sa. 

Potrivit art. 21, alin. (1) din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, „prin pescuit în scop recreativ/sportiv, se înţelege pescuitul efectuat 

cu undiţa şi cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, în condiţiile stabilite de autoritatea 

publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, pe baza unui permis nominal”, iar 

în  alin. (3) al aceluiaşi articol se precizează că „pescuitul recreativ/sportiv se poate exercita 

şi în amenajări piscicole şi în lacuri de acumulare în care se practica acvacultura, în 

condiţiile şi pe baza Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv, întocmit de către 

administratorii acestora.” 

In cadrul Programului de Vecinătate România – Republica Moldova 2004 – 2006, 

PHARE CBC 2005, Consiliul Judeţului Galaţi, în parteneriat cu Agenţia pentru Cooperare 

Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul, Republica Moldova, implementează proiectul 

„Centru integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră Zătun”, având ca 

obiectiv dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei de graniţă România - Republica 

Moldova.  

Tinând cont de reorganizarea Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor Galaţi, de 

investiţiile făcute prin proiectul transfrontalier, de urmărirea unei exploatări durabile a 

resurselor acvatice vii, de revigorarea pescuitului recreativ/sportiv, se impune un nou 

Regulament pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în amenajarea Zătun care să fie 
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în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi

acvacultura, republicată cu completările şi modificările ulterioare.  

Solicit raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum 

şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză

economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr.4  pentru asistenţă şi protecţie socială,

învătământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement

ale Consiliului Judeţului Galaţi. 

Având în vedere cele prezentate, propun  aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată.

P R E Ş E D I N T E, 
 

Eugen Chebac 
 



HOTĂRÂREA NR. ______ 
din ____________________  2009 

 

privind: aprobarea Regulamentului pentru exercitarea pescuitului recreativ – sportiv în 
amenajarea Zătun 
Iniţiator: Eugen Chebac, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: _______/_______.2009 

Consiliul Judeţului Galaţi; 

Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 

asistenţă şi protecţie socială, învătământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 

agrement ale Consiliului Judeţului Galaţi; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 453/25.04.2007 

privind înfiinţarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

judeţului Galaţi; 

 Având în vedere adresa nr.799/14.07.2009 a Serviciului Public Judeţean de Administrare 

a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi; 

 Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a), pct. 6   din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



HOTĂRÂREA Nr. ______ din ________________ 2009 
pag. nr. 2 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul pentru exercitarea pescuitului recreativ – sportiv în 

amenajarea Zătun, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica: Serviciului Public Judeţean de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi, precum şi direcţiilor din cadrul Consiliului 

Judeţului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Eugen Chebac 
 

CL/EL/.Dir.exec/CC 
 

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş
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Anexă

REGULAMENT 

Pentru exercitarea pescuitului recreativ – sportiv în amenajarea Zătun 

 

DISPOZITII GENERALE 
 

Art. 1. În amenajarea Zătun, pescuitul recreativ – sportiv poate fi efectuat numai în baza şi

în condiţiile prezentului regulament, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 

192/19.04.2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 2. Pescuitul recreativ – sportiv poate fi efectuat de orice persoană ce achită taxa de 

pescuit stabilită de administratorul amenajării. 

 

Art. 3. (1) Dovada achitării taxei de pescuit o reprezintă chitanţa/bonul fiscal eliberată de 

administrator, ce are valabilitate doar pentru ziua pentru care a fost emisă;

(2) În urma achitării taxei de pescuit, pescarului i se va elibera o cartelă de acces, în baza 

unui act de identitate al acestuia, cartelă pe care o va returna la finalul partidei de pescuit. 

 
CONDITIILE CARE TREBUIE INDEPLINITE IN EXERCITAREA PESCUITULUI 

 

Art. 4. Pescuitul este permis în perioada cuprinsă între rasăritul şi apusul soarelui. 

 

Art. 5. Orice persoană admisă pentru practicarea pescuitului recreativ – sportiv, în urma 

achitării taxei aferente, are la dispoziţie un spaţiu de cca. 5 ml în lungul taluzului digului, spaţiu 

marcat prin repere specifice prin grija administratorului. 

 

Art. 6 . Este interzisă utilizarea altor spaţii de pescuit, chiar dacă acestea nu sunt ocupate. 

 

Art. 7. Pescuitul se practică de pe mal sau din instalaţiile puse la dispoziţie de administrator. 

 

Art. 8. Nădirea se poate efectua doar de pe mal. 
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Art. 9. În baza taxei de  pescuit recreativ – sportiv sunt permise utilizarea a cel mult două

lansete şi 2 undiţe, cu câte 2 cârlige fiecare. 

 

Art.10. (1) În timpul unei zile de pescuit recreativ – sportiv,  deţinătorul unei cartele de acces 

şi a chitanţei, cu care a achitat contravaloarea taxei de pescuit, poate pescui cel mult 5 kg. de 

peşte sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg; 

 (2) Pe timpul zilei de pescuit capturile se ţin obligatoriu în juvelnic, în apă, fără a fi vătămate; 

 (3) Capturile ce depăşesc această cantitate vor fi eliberate în apă, fără a li se produce 

vătămări; 

 (4) Cântărirea capturii, precum şi eliberarea acesteia în apă se face numai de către 

personalul împuternicit de către administratorul amenajării Zătun; 

 (5) Persoanelor care încearcă, prin diverse mijloace, să părăsească amenajarea cu o 

cantitate mai mare decât cea prevăzută la alin. (1), li se va confisca întreaga cantitate de peşte. 

 

Art.11. Este interzis pescuitul cu orice alte metode şi unelte, inclusiv pescuitul cu mâna. 

 

Art.12. Pescarii recreativ – sportivi au obligaţia să prezinte persoanelor împuternicite de 

administrator cu controlul activităţii de pescuit si exploatare pe teritoriul amenajării Zătun, 

dovada achitării taxei de pescuit, uneltele folosite la pescuitul recreativ – sportiv, precum şi

cantitatea de peşte pescuită.

Art.13. Pescarii recreativ – sportivi au obligaţia să păstreze curăţenia generală a locului de 

pescuit, să nu întreprindă acţiuni ce pot afecta vegetaţia şi arborii de pe diguri şi din vecinătate. 

 

Art.14. Persoanele admise la pescuitul recreativ – sportiv au obligaţia să–şi parcheze 

autoturismele pe teritoriul amenajării Zătun, numai  în locurile şi în condiţiile stabilite de 

administrator. 

 

Art.15. Pe teritoriul amenajării Lacul Zătun, sunt interzise orice lucrări de săpare sau 

scormonire a solului în scopul colectării de momeală pentru peşti. 
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Art.16. Accesul pe teritoriul amenajării Zătun este permis numai în locurile indicate de 

administrator prin marcaje. 

 

Art.17. Este interzisă utilizarea oricăror mijloace sau metode de distrugere sau capturare a 

păsărilor, precum şi a altor specii din fauna localizată pe teritoriul amenajării şi din vecinătate. 

 

Art.18. (1) Este interzisă intrarea în apă sub orice motiv; 

 (2) Situaţiile ce presupun prezenţa unei persoane în apă, se soluţionează cu ajutorul 

personalului de specialitate al administratorului, după o prealabilă sesizare a acestuia. 

 

Art.19. Este interzisă circulaţia cu barca sau cu orice alt mijloc de plutire pe luciul apei. 

 

Art.20. Este interzisă montarea de pontoane sau de alte instalaţii şi construcţii pe suprafaţa

apei sau sub apă.

Art.21. Este interzis accesul la instalaţiile de alimentare cu apă şi evacuare din cadrul 

amenajării şi manipularea acestora, precum şi accesul în livadă.

Art.22. Este interzisă circulaţia cu mijloace auto şi hipo pe coronamentul digurilor şi pe orice 

căi de acces, altele decât cele autorizate de administrator. 

 

Art.23. Este interzisă depozitarea resturilor menajere sau oricăror materiale în alte locuri 

decât cele amenajate prin grija administratorului. 

 

Art.24. Este interzisă aprinderea focului în alte zone decât cele amenajate de către 

administrator. 

 

Art.25. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament precum şi refuzul de a permite 

controlul de către personalul de specialitate împuternicit în acest scop poate duce la pierderea 

dreptului de exercitare a pescuitului recreativ – sportiv în amenajarea Lacul Zătun. 
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Art.26. Încălcarea reglementărilor în vigoare privind resursele acvatice vii, pescuitul şi

protecţia mediului, atrage după caz răspunderea disciplinară, contravenţională, materială sau 

penală.

Art.27. Orice modificare a prezentului regulament va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi în 

timp util. 

 


