
  
         

HOTĂRÂREA Nr.133 

din 22.12.2020 

privind soluționarea solicitării Panfora Oil and Gas S.R.L. în vederea realizării de lucrări 

de achiziție date geofizice  

 
 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 

22.12.2020 

 Având în vedere: 

 - inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr.6699/10.12.2020 

 - referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 6698/10.12.2020 

 - solicitarea cu nr. 46/31.08.2020 realizată de Panfora Oil and Gas S.R.L., 
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr. 4843 din 21.09.2020 

 - documentația tehnică necesară obținerii acordului primăriei pentru realizare de 
lucrări de achiziție date geofizice 3D pe drumurile publice din administrarea 
primăriei, proiect nr. 1/2020 realizat de DAV SEIS GRUP S.R.L-D.  

 - adresa Panfora Oil and Gas S.R.L. nr.116/02.12.2020, înregistrată la primăria 
orașului Nădlac sub nr. 6565/03.12.2020  

- prevederile art.129(2), lit.”c” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, actualizată 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 

În temeiul prevederilor art.139(3) lit.”g” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1.  Se respinge realizarea, de către Panfora Oil and Gas S.R.L., de lucrări de 

achiziție date geofizice pe drumurile existente situate în extravilanul Orașului Nădlac, 

aflate în administrarea Orașului Nădlac-  poligon A, conform documentației anexă care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și 

se comunică către: 

 Panfora Oil and Gas S.R.L. 
 arhitect-șef din cadrul primăriei 

 compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios 
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