
Dragi locuitori ai comunei ________________! 

În săptămânile urmatoare este posibil că firma SC Prospecțiuni 
SA din București să efectueze activități de exploarare pe tere-
nurile dvs. În multe cazuri, reprezentanții firmei au încălcat 
dreptul de proprietate a țăranilor, întrănd pe terenurile agricole 
fără nici un acord prealabil al proprietarilor. În plus, suntem 
alarmați că sunt în căutarea gazelor de șist. Exploatarea gazelor 
prin fracturare hidraulică (tehnica folosită în acest caz) va avea 
efecte negative și ireversibile asupra resurselor de apă, solului și 
aerului. Exploatarea înseamnă riscul de expropriere și de 
poluare care pe viitor distruge tot rodul muncii în satele noastre. 

 

Ce se poate face? 
Dacă observați apariția unor camioane, mașini de teren sau 
instalații de cabluri legate între ele, momentul a sosit. 
Prospecțiunile au început.  

• În cazul în care sunteți abordați pe aceasta temă, REFU-
ZAȚI negocierea și accesul acestor echipamente pe pro-
prietatea dvs.! 

• În cazul în care au încălcat deja proprietatea dvs., faceți o 
PLÂNGERE PENALĂ la postul local de poliție și primă-
rie. Este dreptul dvs. să vă aparați proprietatea. Nu va lasați 
intimidați: nu au nici un drept să fie pe terenul dvs. fără un 
acord prealabil! 

Cum vă putem ajuta? 
Dacă una din situațiile de mai sus se întămplă deja, noi vă 
putem sprijini cu urmatoarele: 

• Contactați-ne să vă susținem în demersurile practice și 
juridice în combaterea prospecțiunilor pe care nu ni le 
dorim. Sunați la numărul de telefon 0264-599.204 sau  
scrieți un email către initiativa.hartibaciu@gmail.com.  
Demersul dvs. este perfect legal și de dorit! 

• Trimiteți o copie plângerii dvs. prin email către noi pentru depunerea lor și la Parchet. 

• Ridicați problemă la Primarul și Consilierii dvs. locali. Aceștia pot înterzice, printr-o hotărâre locală, 
exploatarea acestor resurse controversate. Există deja precedente de succes. Vă putem ajuta cu un model 
de hotărâre de Consiliul Local.  
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Nu vă lasați intimidați! Apărați-vă proprietatea! 

Inițiativa noastră este susținută de către:  


