REGULAMENT PRIVIND PESCUITUL SPORTIV PE LACUL
HAMCEARCA/HORIA - ZONA AFERENTA COMUNEI HAMCEARCA
CAP.I Preambul
1. Acest regulament a fost intocmit respectand legislatia in vigoare, respectiv
OUG 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificarile si completarile
ulterioare, personalul angajat al Primariei comunei Hamcearca avand
competenta pentru aplicarea acestuia pe teritoriul UAT Hamcearca.
2. Lacul Hamcearca/Horia situat in sudul comunei Hamcearca, face parte din
domeniul public al comunei si se afla in administrarea Consiliului Local
Hamcearca.
3. Pescuitul recreativ este pescuitul efectuat cu undita sau lanseta, in scop de
agrement.
CAP.II Reguli generale privind pescuitul recreativ
1. Pescuitul in zona stabilita este permis numai intre orele 00.00 – 24.00,
dupa achitarea taxei corespunzatoare, respectiv 50 de lei/persoana care pescuiste
2. Pescarul poate sa pescuiasca cu maxim 2 scule (lansete sau undite) cu
doua carlige fiecare
3. Accesul la pescuit se face in baza documentului de plata.
4. Se admite pescuirea pe zi a cantitatii maxime de 3 kg peste (diferite
specii)
5. Nadirea se face numai de pe mal. Este interzisa nadirea cu seminte,
cereale sau alune in stare uscata.
6. Pentru pescuitul sportiv, pescarul are obligatia sa manuiasca cu grija
pestii prinsi indiferent de greutatea pestelui. In cazul in care se constata ca un
exemplar mai mic de 3 kg a fost ranit, se va percepe o taxa de 150 lei /kg pentru
pestele respectiv, iar pentru un exemplar mai mare de 3 kg se va percepe o taxa
de 50 lei/kg.
7. Cel care va fi prins că sustrage /ascunde peṣte , altul decât cel de drept,
conform prezentului regulament, se face vinovat de furt.
8. Acesta va fi reṭinut până la sosirea organelor de poliṭie, urmând a fi luate
măsurile ce intră în competenṭa organelor de politie.
9. Pescarii pot veni cu un singur insotitor, care nu are dreptul sa
pescuiasca. Dreptul la pescuit nu este transmisibil!
10. 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.
11. 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.

12. 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.
13. 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.
14. Administratia isi rezerva dreptul de a permite accesul unui numar limitat
de persoane (50 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.
15. Pe acest lac sunt interzise injuriile, chefurile si oricare alte activitati care
pot deranja ceilalti pescari aflati pe balta (pescarul insa nu trebuie sa inteleaga ca
nu poate face un gratar si sa bea o bere, dar sa o faca in asa fel incit sa nu
deranjeze pe ceilalti pescari)!!!
16. Scaldatul pe toata suprafata lacului este STRICT interzis.
17. Detinatorii de caini sunt obligati sa isi controleze in permanenta
animalele, astfel incat sa se asigure siguranta persoanelor care circula pe malul
apei.
18. Este obligatorie luarea tuturor măsurilor de prevenire a evenimentelor
negative. (incendii, degradări ale materialelor din dotarea standurilor si
foisoarelor, distrugeri de orice fel ṣi alterarea calităṭii apei prin aruncarea de
deṣeuri, precum si asigurarea bunurilor personale). Vinovaṭii vor răpunde penal
sau administrativ, dupa caz.
CAP.III Taxa de pescuit si modalitatea de plata
1. Se stabileste taxa de pescuit pe Lacul Hamcearca/Horia, in cuantum de
50 lei/zi, conform Hotararii de Consiliu Local Hamcearca nr. 67/2018
2. Locuitorii comunei Hamcearca (dovedind cu actul de identitate – avand
domiciul sau resedinta in comuna Hamcearca) nu vor achita taxa de pescuit.
3. Nu se admite achitarea partiala a taxei de pescuit, in functie de timpul de
pescuit sau varsta pescarului.
4. Taxa de pescuit aprobata de Consiliul Local se achita la locul de pescuit,
pe baza Actului de identitate, la lucratorul gestionar GRIGORE CORNEL sau la
sediul primariei.
5. Toate sumele încasate se virază la bugetul local, conform prevederilor
legale.
6. Chitanta de plata se pastreaza pana la finalizarea partidei de pescuit.

7. Administratia prin reprezentantii săi si organelor de politie 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.
5. Pescuitul cu mai mult de 2 undiţe/lansete cu doua cârlige
6. Aruncarea în apa sau pe uscat a resturilor menajere sau a oricaror altor
ambalaje.
7. Depozitarea pestelui pe spatiile verzi din preajma locurilor de pescuit,
deteriorarea sau distrugerea acestor zone verzi.
8. 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 angajatul Primariei care
are atributii privind gestionarea activitatilor pe lac si organele de politie de pe
raza comunei Hamcearca
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 – 100 lei şi confiscarea sculelor.
3. Practicarea unor tehnici de pescuit care contravin regulilor pescuitului
recreativ (ex. “arici”, “bomba”, „plase de orice fel”, “curent”, 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 – 500 lei.
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 liniştii
publice, cauze naturale sau tehnice etc. administratia işi rezerva dreptul de a
interzice de urgenţă pescuitul pe Lacul Hamcearca/Horia.
5.Pentru unele activitati ale Comunei (sarbatoarea satului, hramul bisericilor si
altele) este permis pescuitul cu scule omologate, conform legislatiei in vigoare
6.Orice litigiu sau neînţelegere vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părţi, iar
în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluţionate în instanţă.
7.Prevederile legale ulterioare completează si/sau modifică în mod
corespunzător prevederile prezentului Regulamentul, urmând să se procedeze la
actualizarea acestuia.

