
Către: 

Consiliul Local al Comunei Mo naș
Primăria Comunei Moşna
Strada Principală, nr. 76, Comuna Mo na,ș  Jud. Sibiu
Tel: 0269 862 041 / Fax: 0269 862 290
Email: primaria_mosna@yahoo.com 

Poliţia Comunei Mo naș
Strada Principală nr. 90, Comuna Mo na,ș  Jud. Sibiu
Tel: 0269 862 111

Inspectoratul de Stat în Construcţii Sibiu
Str. Hipodromului, nr 2C, 550200 - SIBIU 
Tel: 0269 210562  |  Fax: 0269 230121
Email: serviciul.sibiu@isc-web.ro 

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
Cabinet preşedinte
Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti
Tel: 3132204, Fax: 3170780

Ministerul Economiei
Calea Victoriei, nr. 152, sect. 1, Bucureşti,  010096 
Telefon: 021 202 53 09 / Fax: 021 202 51 08
E-mail: birou_presa@minind.ro

Ministerul Economiei - Departamentul Energie
Ministru Delegat pentru Energie
Splaiul Independentei nr. 202E, sect. 6 , Bucuresti, 
060021 
Telefon: 021 407 99 11 / Fax: 021 316 68 03

Stimată Doamnă, Stimat Domn,

Asociatia Eco Ruralis – in sprijinul taranilor ecologici si traditionali, cu sediul în Str. David 
Francisc, nr. 10/5, Cluj-Napoca, Cod Postal 400102, Judetul Cluj, reprezentata prin Preşedinte 
Luiza Boldizsar,

şi
Subsemnatul Vilem Schuster, legitimat cu actul de identitate C.I. seria S.B., numărul 

391097, CNP 1660727054682, eliberat de poliţia municipiului MEDIAŞ, cu domiciliul în sat Mo na,ș  
Comuna Mo na,ș  numărul 543, jude ulț  Sibiu, 

formulăm prezenta:

SESIZARE

Prin care vă prezintăm următoarele fapte:
În  urmă  cu  peste  2  săptămâni,  firma  de  prospecţiuni  PROSPECŢIUNI  S.A.  a  ocupat 

terenurile agricole aflate în proprietatea / posesia familiei Schuster din comuna Moşna, sat Moşna, 
judeţul Sibiu, demarând lucrări de prospecţiuni pentru identificarea de resurse de gaze şi/sau alte 
resurse  naturale.  Practic,  pe  terenurile  familiei  Schuster,  au  fost  instatale  cabluri  şi  marcaje, 
împiedicându-ne în toată această perioadă, să întreprindem lucrări ale pământului necesare pentru 
acest sezon, lucrări pe care familia Schuster le realizează cu plugul şi calul. De asemenea, prin 
lucrările  demarate pe terenurile  familiei  Schuster,  firma PROSPECŢIUNI  S.A.  a  afectat  parţial 
cultura de grâu de pe unul dintre terenuri. 

Unele  dintre  terenurile  agricole  afectate  de  aceste  lucrări  de  prospecţiuni,  aflate  în 
proprietatea / posesia familiei Schuster, sunt identificate cu următoarele date topografice:

- hotarul numit Tabac (nr. Topografic: tarlaua 13, parcela 1141),
-  hotarul numit la Cetate (nr. Topografic: tarlaua 13, parcelele 1056/1, 1057/2, 1102/3, 

1063/2, 1056/2);
Menţionăm că terenurile agricole ale familiei Schuster sunt certificate în sistem ecologic, 

recunoscut de Ministerul Agriculturii. 

Pentru lucrările întreprinse de firma PROSPECŢIUNI S.A. pe terenurile agricole ale 
familiei  Schuster,  firma  PROSPECŢIUNI  S.A.  nu  a  solicitat  şi  nu  a  primit  acordul  de 
proprietari/posesori al familiei Schuster.  De asemenea, la nivel local, ni s-a comunicat direct 
prin reprezentanţi ai firmei şi ai primăriei comunei Moşna, că între cele două părţi menţionate nu 

mailto:birou_presa@minind.ro
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există  decât  un  acord  verbal  pentru  întreprinderea  acestor  lucrări  de  prospecţiuni  în  comuna 
Moşna.

Considerăm actele firmei PROSPECŢIUNI S.A. ca fiind un caz clar de tulburare de posesie 
prin ocuparea terenurilor agricole şi prin împiedicarea lucrărilor de primăvară-vară ale pământului, 
necesare pentru ocupaţia de agricultori a familiei Schuster. Dreptul la proprietate privată este un 
drept fundamental, susţinut de articolul 44 din Constituţia României.

Pentru aceste motive vă solicităm respectuos:
− Să dispuneţi oprirea lucrărilor sus-menţionate ale  firmei  PROSPECŢIUNI  S.A.  pe 
terenurile Schuster şi să înceteze orice acte de ocupare a terenurilor aflate în proprietatea / 
posesia familiei Schuster.
− Să comunicaţi pe seama subscriselor o copie a tuturor documentelor privind controlul 
efectuat la faţa locului şi privind toate măsurile dispuse pe seama firmei de servicii de 
prospecţiuni PROSPECŢIUNI S.A. 

Cu stimă,

Petentul
Vilhem Schuster

Sat Mo na,ș  Comuna Mo naș
nr. 543, jude ulț  Sibiu, România
Tel/Fax: 0269 862 206
E-mail: willyschuster@yahoo.com  

Petenta
Asociaţia Eco Ruralis – în sprijinul ţăranilor 
ecologici şi tradiţionali

Strada David Francisc, nr. 10, ap. 5
400102 – Cluj Napoca, jud. Cluj
Tel/Fax: 0264 599 204
E-mail: ecoruralis@gmail.com
www.ecoruralis.ro 

Mo naș
18 iunie, 2012
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