ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CÂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii între Comuna Cărpiniş şi SC ADX Energy Panonia SRL Bucureşti a
unei convenţii privind accesul pe terenurile aparţinând domeniului privat al Comunei Cărpiniş ,în
vederea realizării lucrărilor de explorare pentru identificarea potenţialului de zăcăminte de
petrol şi gaze naturale existente în subsolul acestor terenuri

Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere:
Referatul nr.4.483 din 30.09.2016 întocmit de primar şi secretar, precum şi anunţul
nr.4.151 din 12.09.2016 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
Ţinând seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
In baza prevederilor art.6-8 din Legea petrolului nr.238/2004,cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(l) şi alin.(5) lit. b) si art.45 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,cu modificările si completările ulterioare,adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.l-Se aprobă încheierea între Comuna Cărpiniş şi SC ADX Energy Panonia SRL
Bucureşti a unei convenţii privind accesul pe terenurile aparţinând domeniului privat al Comunei
Cărpiniş ,în vederea realizării lucrărilor de explorare pentru identificarea potenţialului de zăcăminte
de petrol şi gaze naturale existente în subsolul acestor terenuri,conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei ,d-l
Sima Ioan,care este împuternicit să semneze convenţia prevăzută la art.l.
Art. 3-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi,totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Cărpiniş;
-Biroului contabilitate;
-SC ADX Energy Panonia SRL Bucureşti.
Cărpiniş,27 octombrie 2016
Nr.21
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POPA DUMITRU MARCEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
STĂNILA\ IOAN

Convenţie
Nr............. din data de.............................
încheiata intre
1.1. Comuna CARPINIS, prin Primar, cu sediul in Carpinis, str. a III a, nr.42, în calitate de
proprietar terenuri .denumit în continuare proprietar, pe de o parte
Şi

1.2. ADX Energy Panonia s.r.l. cu sediul in Str Tudor Ştefan nr. 13, etajele III si IV, sectorul 1,
Bucureşti, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J40/3339/2012, CUI 29957279,
reprezentata prin Paul Fink, in calitate de Administrator,denumita in continuare „ADX”,
Având in vedere calitatea detinuta de ADX, respectiv cea de titular al Acordului de Concesiune
de explorare, dezvoltare, exploatare petrolieră în perimetrul EX-10 PARTA, în urma câştigării
unei licitaţii publice organizată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) în anul
2010 de către Audax Resources LTD., respectiv în prezent ADX Energy Panonia SRL
(,Acordul*);
Având in vedere prevederile Legii Petrolului nr. 238/2004 (art. 6-7 si urm), cu modificările
ulterioare,conform carora ADX, in calitate de titular al Acordului, beneficiaza de un (i) drept
legal de folosinţa, respectiv (ii) un drept legal de acces asupra Terenului si asupra
oricăror alte terenuri necesare derulării operaţiunilor petroliere prevăzute in Acord si
aprobate de către autoritatea competenta, Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale
(„ANRM”);
Având in vedere obligaţia legala a proprietarilor terenurilor afectate de drepturile legale de
folsointa si acces acordate ope legis către titularii acordurilor petroliere, de a suporta aceste
sarcini legale instuite asupra proprietatii imobiliare;
Având in vedere ca ADX, in calitate de titular al Acordului, are un drept legal de a executa in
limitele perimetrului concesionat, incluzând, dar nelimitat la Teren, toate operaţiunile
petroliere prevăzute in Acord;
Având in vedere ca ANRM a emis autorizaţia de începere a lucrărilor Nr. 215/11.01.2013,
respectiv a avizat lucrările de achiziţie date geofizic prin Nr. 275- C/19.05.2014;

contractantilor pe teren, precum si deteriorarea sau distrugerea echipamentelor ale ADX sau
contractantitor existente pe teren. Proprietarul se obliga sa nu constituie alte drepturi reale ,
principale sau accesorii, asupra Terenului, ce ar putea avea ca efecte exercitarea limitata sau
imposibila sau cu dificultati a drepturilor legale acordate de ADX.
Art.4. ADX se obliga sa desfasoare activitatile de mai sus cu respectarea condiţiilor stabilite in
prezenta convenţie, cu atingerea minima adusa proprietatii si sa despagubeasca Proprietarul
pentru pagubele directe produse Terenului din culpa sa exclusiva, in timpul si cu ocazia
efectuării operaţiunilor petroliere, fara insa a fi raspunzatoare pentru orice fel de pagube
indirect, pierderi de profit, oportunitati sau orice fel de alte pagube indirecte. ADX nu va avea
nicio răspundere cu privire la pagubele produse Terenului sau tertibr sau proprietatii acestora
ca urmare a unor fapte neimputabile ADX savarsite in timpul operaţiunilor petroliere mentionate
in convenţie si pe durata prezentei convenţii.
Art.5. Părţile se angajaza ca la încetarea prezentei Convenţii, daca se constata pagube produse
Terenului, in condiţiile art 4, sa negocieze in mod liber o justa despăgubire care va avea in
vedere valorea reala de circulaţie a Terenului sau a producţiei afectate, conform legii, la
momentul afectarii.
Art.6. In caz de deces al proprietarului (persoană fizică) sau încetare a persoanei juridice
(societatea agricola) drepturile şi obligaţiile prevăzute in prezenta Convenţie trec la succesorii
lor.
Art. 7. Modificarea prezentei convenţii se face doar prin act adiţional încheiat intre părţile
acesteia.
Prezenta convenţie a fost încheiata si semnata astazi ...................... in doua exemplare
originale, si înlătură orice alta intelegere cu privire la obiectul convenţiei, anterioara sau
ulterioara încheierii sale, avand o durata pana 31.12.2017.
Proprietar

SC ADX Energy Panonia SRL

