
  
 
          
          

 

HOTĂRÂREA Nr.23 

din 09.02.2021 

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 extraordinară din data de 
09.02.2021 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat 
cu nr.794/02.02.2021 

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

-  referatul secretarului general al UAT Nădlac nr.793/02.02.2021 

- documentația tehnica 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.  

- solicitările nr.46/31.08.2020, nr.86/03.11.2020, nr.116/02.12.2020 a Panfora Oil and 
Gas S.R.L., înregistrate la primăria orașului Nădlac sub nr.4843/02.09.2020, 
nr.6154/11.11.2020, nr.6565/03.12.2020  

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.133/22.12.2020 privind soluționarea solicitării 

Panfora Oil and Gas S.R.L. în vederea realizării de lucrări de achiziție date geofizice  

- adresa nr. 4843, 6005, 6565/05.01.2021 emisă de către primăria orașului Nădlac 

- plângerea prelabilă nr.5/12.01.2021, formulată împotriva Hotârârii Consiliului Local 
Nădlac nr.133/22.12.2020,  de către Panfora Oil and Gas S.R.L. înregistrată la primăria 
orașului Nădlac sub nr.340/13.01.2021 

- 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  

 

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 anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               (2) Motivarea respingerii realizării de către Panfora Oil and Gas S.R.L., de 
lucrări de achiziție date geofizice pe drumurile existente situate în extravilanul Orașului 
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Nădlac, aflate în administrarea Orașului Nădlac-  poligon A se află la anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre revocă Hotărârea Consiliului Local Nădlac 
nr.133/22.12.2020. 

Art.3. 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  

    

           
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

          RĂZVAN-FLORIN PALADIE        SECRETAR GENERAL 
                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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Anexa nr.2 la HCL nr.23 din 09.02.2021 
 
 

MOTIVAREA  
respingerii cererii emise de către Panfora Oil and Gas S.R.L., pentru executare de lucrări de 

achiziţie date geofizice pe drumurile existente situate în extravilanul Orașului Nădlac, aflate în 
administrarea Orașului Nădlac 

 
 
 
 

Prin cererea nr.46/31.08.2020, Panfora Oil and Gas S.R.L., a solicitat :  
 Suportul pentru identificarea drumurilor publice administrate de primăria 

Orașului Nădlac 
 Emiterea acordului în vederea realizării  lucrărilor de achiziţie date geofizice 

 
Tinând cont de :  
- Solicitarea d-lui consilier local Hegyes Mihai, exprimată în adresa nr. 

6099/10.11.2020 
- Punctul de vedere al d-lui av. Bălășoiu Victor , asumat de grupul de consilier PSD    

 
Se emite motivarea pentru promovarea proiectului de hotărâre privind soluţionarea solicitării 

Panfora Oil and Gas S.R.L. în vederea realizării de lucrări de achiziţie date geofizice 
 
 

1. Identificarea drumurilor publice administrate de primăria orașului Nădlac , sau mai 
bine zis aflate în proprietatea Orașului Nădlac și administrate conform legii de către 
Consiliul Local Nădlac  ( unele întabulate în cartea funciară , altele doar atestate ca 
domeniu public în baza HG nr.976/19.09.2002 ) nu este posibilă, chiar dacă ne-au fost 
puse la dispoziţie coordonatele stereo 70 aferente poligonului A , pentru că la nivelul 
aparatului de specialitate al primarului nu există personal specializat în măsurători 
topografice , mai mult , instituţia nu dispune de aparatura specifică necesară 
identificării punctelor/coordonatelor stereo. 

 
 

2. În ce privește emiterea acordului în vederea realizării lucrărilor de achiziţie date 
geofizice pentru care , conform documentaţiei depuse , vor fi folosite drumurile 
publice din extravilanul orașului Nădlac , conform prevederilor legale stabilite prin 
Codul Administrativ, cazul în care autoritatea publică deliberativă Nădlac  ar 
decide/stabili o soluţie în acest sens, acesta ar excede atribuţiilor legale, stabilite în 
art.129 din acelaș cod .  
 

Mai mult, drumurile publice pe care se solicită accesul sunt supuse reglementării 
prevederilor Ordonanţei nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificarile și completările ulterioare.  
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Art.7 (1) din Legea petrolului nr.238/2004 prevede :   
 

”Asupra terenurilor, altele decât cele declarate de utilitate   publică, necesare 
accesului în perimetrele de explorare sau exploatare şi asupra terenurilor necesare 
oricăror activităţi pe care acestea le implică, altele decât cele declarate de utilitate 
publică, se instituie, în favoarea titularului, un drept de servitute legală.” 

 

În această ordine de idei, și prin Deciziile Curţii Constituţionale nr.585/2018 și    621/2018 
s-a stabilit faptul că art.7 (1) din lege nr.238/2004 se interpretează în sensul în care se 
referă la activităţi necesare accesului în perimetrele asupra cărora titularul acordului 
petrolier a obșinut deja dreptul de folosinţă conform art.6 din Legea nr.238/2004 sau, 
în a doua ipoteză a textului legal, se referă la realizarea altor activităţi auxiliare 
operaţiunilor petroliere, de tipul montării de utilaje sau instalaţii, fiind excluse insă, 
din această categorie, operaţiunile petroliere însele ( cum sunt operaţiunile de 
explorare, de tipul prospecţiunilor seismice ), art.7 reglementând situaţia terenurilor 
din afara perimetrului petrolier.  
Prospectarea sesimică 3D solicitată a fi efectuată de către Panfora Oil & Gas SRL , pe 
drumurile publice este o operaţiune petrolieră ( așa cum ea este definită de art.2, 
pct.24 din Legea 238/2004, astfel că incident este art.6 și nicidecum art.7 din lege. 
Prospectarea seismică 3D nu este o activitate premergătoare operaţiunii petroliere 
de explorare, ci face parte din aceasta, alături de forarea sondelor de explorare. 
Operaţiuni petroliere semnifică ansamblul de activităţi de explorare, dezvoltare, 
exploatare și abandonare a unui zăcământ petrolier , înmagazinarea subterană, 
transportul și tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum și operarea 
terminalelor petroliere.  
 

În concluzie,  legea interzice în mod expres desfășurarea de operaţiuni petroliere de 
drumurile publice, deci și a prospecţiunilor sesimice 2D/3D.  
 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ     CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
    Răzvan-Florin Paladie             Secretar general 
                  Alexandru Gros 
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