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HOTARAREA Nr.43
Din 27.06.2013

ind interzicerea explorarii, dezvoltarii si exploatarii gazelor de sis pe teritoriul administrative
al comunei Sofronea, Judetul Arad prin metoda fractionarii hidaruluice

n iliul Local al comunei Sofronea, intrunit In sedinta ordinara din data de 27.06.2013;
and In vedere:

initia'iva Primarului comunei Sofronea prin expunerea de motive la proiectul de hotarare
vizul favorabil al Comisie de specialitate nr. din cadrul Consiliului Local al

comunei Sofronea;
referatul de specialitate intocmit de catre secretarul comunei Sofronea - Costea Mihaela.
Pericolul pe care metoda fracturarii hidraulice 0 prezinta pentru mediu ~i sanatatea
oamenilor, pentru biodiversitate.
necesitatea adoptarii de catre Consiliul Local Sofronea a unei hotarari privind interzicerea
explorarii gazelor de sist pe teritoriul administrative al comunei Sofronea, Judetul arad
Prin metoda fractionarii hidraulice datorita riscului pe care Ie irnplica aplicarea tehnologiei
prin fractionare hidraulica, respective scoaterea din circuit a unor terenuri agricole, riscul
de contaminare a terenurilor, poluarea sonora zgomotul produs de echipamentul de foraj in
detrimental agriculturii.
Hotararea nr.1185/04.12.20l2 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune pentru
explorare - dezvoltare - exploatare in perimetrul EX-6 Curtici.
Legea nr. 215/2001 privind administrarea publica locala , republicata, cu modificarile si
ornpletarile ulterioare.

Prevederile art.36 alin.1 ,alin.2 lit.b si lit.d pct.9 din legea 215/200 I.republicata cu
modificarile si cornpletarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 45 al in.l ~i art. 115, alin. I, Iit. b, din Legea nr. 215/200 I
privind administrarea publica locala, republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.

HOTARA$TE:

rt.1 Se interzice explorarea - dezvoltarea - exploatarea gazelor de sist prin metoda
••eeonven]' mala (metoda fractionarii hidraulice) pe teritoriul comunei Sofronea, Judetul Arad.

rt. 2 Se interzice darea in administrare, concensionare sau inchirierea terenurilor
pfpri-:etate publica a comunei Sofronea in scopul explorarii - dezvoltarii - exploatarii gazelor de

rin metoda neconventionala (metoda fractionarii hidraulice) pe teritoriul comunei Sofronea,
I rad.

rt. 3 Se interzice vanzarea, concesionarea sau inchirierea terenurilor proprietate privata
unei Sofronea scopul explorarii - dezvoltarii - exploatarii gazelor de sist prin metoda
ventionala (metoda fractionarii hidraulice) pe teritoriul comunei Sofronea, Judetul Arad.



if

Art. 4 Se interzice eliberare de avize, certificate de urbanisrnsi autorizatii de construire
In vederea arnplasarii de constructii, sonde de extractie a gazelor de sist.

Art. 5. Prezenta hotarare intra In vigoare la data aducerii la cunostinta publica
Art. 6 Primarul comunei Sofronea va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari

prin compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei Sofronea
Art. 7 Secretarul comunei Sofronea va comunica prezenta hotarare:

primarului comunei Sofronea compartimentului urbanism, Registrul agricol, lnstitutia
Prefectului -Judetul Arad, Directia Constrolul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii publice ~i
secretariat - Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios.afisare la sediul
primariei si pe site-ul prirnariei comunei Sofronea.

PRESEDINTE DE SEDINT A.,
Cons.Ciobanu Delia

.consilieri In functie :11;nr.consilieri prezenti la sedinta: 10 .
nr.voturi "pentru" 10; nr.voturi , impotriva" 0; abtineri -0 .
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