
  
 
 
           

 

H O T Ă R Â R E A    Nr.111 
din 31.08.2021 

privind aprobarea unor măsuri cu ocazia reprezentării, de către Cabinet Avocat Vodă 

Petru Rareș, a intereselor Orașului Nădlac în fața instanțelor judecătorești 

Dos.2588/117/2021, reclamant   Panfora Oil & Gas SRL     

 

 
         Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de 

31.08.2021, 

          Având în vedere: 

- Inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr.5196/17.08.2021 

- referatul de specialitate nr.5195/17.08.2021 al secretarului general al UAT 

Nădlac 
- Dosar nr.2588/117/2021 aflat pe rolul Tribunalului Cluj, având ca obiect 

anularea  HCL 133/22.12.2020, prin care s-a respins solicitarea Panfora 

Oil & Gas SRL, prin cererea nr.46/31.08.2020, înregistrată la registratura 
primăriei Nădlac, sub nr.4843/21.09.2020 , prin care  solicita :  

 acordarea suportului în identificarea drumurilor publice administrate de 

Primăria Nădlac  

 emiterea acordului în vederea realizării lucrărilor de achiziție dare 

geofizice 

- întâmpinarea depusă la dosar la data de 12.07.2021 

- prevederile art.I(2) lit.b din Ordonanța de Urgență nr.26/2012 privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și 

de modificare și completare a unor acte normative, actualizată  

- 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 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 

tineret şi sport 

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

privind Codul administrativ, actualizată  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. În vederea reprezentării intereselor autorității publice locale 

executive/deliberative Nădlac, în fata Tribunalului Cluj, se ratifică și confirmă, 
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demersurile juridice efectuate în dosar nr. 2588/117/2021,  de către Cabinet  avocat 
Vodă Petru Rareș.  

Art2. Se mandatează primarul orașului Nădlac în vederea negocierii prețului  

delegării/transportului, achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și de 

reprezentare în cauza civilă aferentă Dos.nr.2588/117/2021; se ratifică și confirmă 
demersurile primarului orașului Nădlac efectuate până in prezent.  

Art.3.  Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac și se comunică către: 
- Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor  
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