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CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE 

 Nr. FGN ………… din  

 

I. Părțile contractante 

Societatea ADERRO GP ENERGY S.R.L., societate înființată și funcționând conform legilor din România, 
cu sediul social în ......................, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..........., cod unic de 
înregistrare ..........., având contul ................................................. deschis la ................... – Sucursala 
.........., reprezentată legal de.........................în calitate de furnizor de gaze naturale conform Licenței de 
gaze naturale nr. 2012 din 26.11.2015 emisă de ANRE, denumită în continuare ”Furnizorul” 

Și 

S.C. ......................................... cu sediul social în ...................................................................................., 
tel. - ......................................... fax .....................................,  email .......................................... ,  Cod de 
Înregistrare Fiscală  ...................................,, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numarul 
...................................................., cont de virament nr. ................................................................., deschis  
la  Banca .............................................., reprezentată legal prin domnul .................................................... , 
având calitatea de Administrator, denumită în continuare Client sau Consumator sau Cumpărător, pe 

de altă parte.. 

II. Obiectul contractului 

Art. 2.1. Obiectul contractului este furnizarea gaze naturale la locurile de consum evidențiate în Anexa 1 şi 
reglementarea raporturilor dintre furnizor și consumator privind furnizarea, facturarea, plata și alte servicii, 
precum și condițiile de consum a gazelor naturale. 

Art. 2.2. Cantitatea de gaze naturale ce urmează a fi furnizata in baza prezentului Contract este in 
conformitate cu graficul lunar inclus in Anexa 1 a prezentului contract.  

 

III. Durata contractului  

Art.3.1.Durata contractului este determinată, pe o perioada de 3 (trei) luni cu începere de la data de 
.................................... Durata contractului se prelungește în mod automat pentru perioade de câte 3 luni, 
dacă nici una dintre părți nu notifică celeilalte părți intenția de a nu mai prelungi contractul, cu minim 21 de 
zile anterior expirării fiecărei perioade de 3 luni. 

 Art.3.2.  În ipoteza unor viitoare modificări legislative precum si ale viitoarelor reglementări ale ANRE, 
condițiile contractului pentru furnizarea de gaze naturale vor fi actualizate corespunzător (inclusiv dar fara 
a se limita la pret, facturare, durata si altele), iar părțile se obligă să implementeze aceste modificări, în 
conformitate cu prevederile legale si contractuale. Implementarea noilor condiții se poate realiza la inițiativa 
oricăreia dintre părți, negocierile noilor clauze desfășurând-se într-un termen de maxim 8 (opt) zile 
lucrătoare de la momentul inițierii demersului de negociere, daca este cazul. 

Art. 3.3. In situația in care, urmare a aplicării prevederilor art. 3.1, parțile nu sunt de acord/nu se ajunge la 
un acord concretizat într-un act aditional semnat de ambele parti, prezentul contract va inceta de drept, 
fara interventia instantei de judecata ori alta formalitate prealabila (pact comisoriu), dupa trecerea unui 
termen de 21 de zile, termen ce începe să curgă din data expirării termenului de negociere de 8 zile 
lucrătoare. 

 

IV. Prețul contractual al gazelor naturale 

Art.4.1. Prețul gazelor naturale in amestec este în conformitate cu Anexa 2. Pretul gazelor naturale include 
contravaloarea energiei ca marfa si nu include servicii. 

Art.4.2. Tarifele reglementate de transport, înmagazinare subterana, distribuție sunt reglementate de către 
Autoritatea Naționala de Reglementare (A.N.R.E.). Orice modificare referitoare la tarifele menționate 
anterior, poate fi comunicata consumatorului prin notificare. Prețul contractului se va modifica în consecință, 
fără semnarea unui act adițional, de la data modificării respectivelor tarife reglementate. 

Art. 4.3.  La pretul gazelor naturale prevazut in Anexa 2 se va adauga si un Tarif de Echilibrare, conform 
prevederilor Codului Retelei. Acesta va fi aplicat dupa cum urmeaza: 

Categorie de consum și tariful aferent de echilibrare: 
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C1 – C6 = ..... RON/MWh 

Tariful de echilibrare va fi adăugat lunar la prețul gazelor naturale (Pg) si va avea o aplicare volumetrica, 
adică̆ va fi aplicat pe unități consumate. Acest tarif poate fi ajustat de catre vanzator, in situația in care 
situatia o impune si/sau in care prevederile legale modifica penalitățile din Codul Rețelei. 

Dreptul de a recupera costul dezechilibrelor generate furnizorului este stipulat in: Ord. ANRE 29/2016, 
Capitolul VIII, Secțiunea 1, Art. 58, g). 

Art. 4.4. (1) Furnizorul poate modifica tarifele (altele decat cele reglementate) ori pretul gazelor naturale, 
cu transmiterea catre consumator a unei adrese/informari/notificari prealabile, cu 10 de zile inainte de data 
de la care va interveni modificarea, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul contract. 

(2) Consumatorul are dreptul de isi exprima punctul de vedere in termen de 10 zile de la expedierea 
adresei/informarii/notificarii, nemanifestarea acestuia determinand acceptarea de catre Client a noilor 
modificari asa cum au fost acestea comunicate. Pentru evitarea oricaror interpretari, Clientul declara expres 
ca noile prevederi vor deveni aplicabile la termenul indicat in lipsa unei manifestari exprese exprimata in 
scris a Clientului, manifestare ce trebuie transmisa, sub sanctiunea decaderii, in termen de 10 zile de la 
expedierea adresei/informarii/notificarii de catre Furnizor. 

(3) Adresa/informarea/notificarea transmisa Consumatorului de catre Furnizor va fi anexa la 
prezentul contract. 

Art. 4.5. Renegocierea preţului din prezentul contract se poate face la solicitarea justificată a uneia dintre 
parţi  în termen de 8 zile de la data înregistrării solicitării. In cazul in care partile nu ajung la un consens in 
acest termen, contractul poate fi reziliat, prevederile art. 3.3. aplicandu-se mutatis mutandis. 

 

 

V. Modalități și condiții de plată 

Art. 5. Până în data de 15 a lunii, Furnizorul va emite o factura pentru serviciile de furnizare gaze naturale 
și o va transmite Cumpărătorului prin e-mail/fax/curier, la discretia sa. 

Factura va conține: 

-Contravaloarea consumului lunii anterioare, în baza procesului verbal transmis de Operatorul de 
Distribuție/Transport care să prevadă cantitatea de Gaze Naturale predată - preluată;  

-Taxele prevăzute de legislația în vigoare pe perioada de valabilitate a contractului (TVA, accize) 

-Orice alte servicii/operațiuni sau alte costuri aferente livrarilor, daca este cazul, avand in vedere si 
prevederile art. 4.5 

In conformitate cu art. 155 din Codul Fiscal, parțile sunt de acord ca facturile sa fie transmise implicit doar 
in format electronic la adresa de email a Cumpărătorului menționată la art. 10.1 

(1) Termenul de scadență al facturilor este de 15 zile de la data emiterii respectivelor facturi. In 
cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare, plata va fi facuta in ultima zi lucratoare premergatoare 
scadentei. Data emiterii facturii și termenul de scadență vor fi înscrise pe factură. 

(2) Plata se consideră efectuată la data creditării contului furnizorului, ori la data incasării 
numerarului în casieria acestuia. Plata facturilor se efectuează in ordinea cronologica a scadentelor, 
indiferent de explicatiile inscrise in rubricile dedicate ale ordinelor de plata sau ale instrumentelor 
echivalente. Orice plata efectuata de Cumpărător va stinge datoria cea mai veche.  

 (3) Neachitarea la scadentade către consumator a respectivei/respectivelor facturi, atrage după 
sine penalități pentru fiecare zi de întârziere, după cum urmează: 

a) pentru datoriile neachitate scadente se vor calcula penalități de întârziere la plată în cuantum 
egal cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite 
conform reglementărilor legale în vigoare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data de 
scadență exclusiv și până la data plății efective inclusiv; 

b) valoarea totală a penalităților aferente unei facturi restante nu poate depăși valoarea facturii. 

 (4) Dacă sumele datorate (facturi curente, penalități, etc) nu au fost achitate la scadenta, furnizorul 
poate transmite consumatorului un preaviz de deconectare/intrerupere/limitare (document distinct de 
factură, care se transmite numai consumatorilor care nu și-au achitat factura în termenele prevăzute), iar 
după 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate reduce sau sista temporar livrarea gazelor naturale. 
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 (5) Reluarea livrării gazelor naturale după întreruperea prevăzută la alin. (4) se realizează în 
conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție, după efectuarea  
plății integrale către furnizor a facturilor, a penalităților datorate și a cheltuielilor ocazionate de întreruperea 
și reluarea furnizării, in conditiile alin.(6) de mai jos. 

 (6) Furnizorul poate condiționa reluarea livrării cu gaze naturale de constituirea de garanții. 
Furnizorul poate solicita constituirea de garanţii si in orice situatie in care Cumparatorul nu-si indeplineste 
la termen oricare obligatie de plata provenita din si/sau derivata din si/sau in legatura cu prezentul contract. 
Valoarea garanției va fi cel puțin egală cu de 3 ori valoarea cousumului celui mare mare de gaze naturale 
inregistrat in ultimele 12 luni consecutive de consum. Garanțiile se pot constitui sub orice formă prevăzută 
de lege, dar agreata in prealabil de furnizor. In situatia in care Cumparatorul nu constituie garantiile 
solicitate de catre Furnizor in termenul indicat de Furnizor, Furnizorul poate proceda la rezilierea 
contractului de furnizare a gazelor naturale fără vreo notificare, îndeplinirea oricărei formalități sau 
sesizarea instanțelor de judecată (pact comisoriu), cu exceptia unei notificari prin care i se aduce la 
cunostinta Cumparatorului despre data rezilierii contractului, notificarea fiind transmisa doar in scop de 
informare, fara a avea efecte asupra incetarii contractului. 

 (7) În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de 15 zile de la data comunicarii ordinului 
de deconectare ori a întreruperii furnizării gazelor naturale si/sau de la data la care Furnizorul era indreptatit 
sa transmita un astfel de ordin, plata integrală a facturii/facturilor și penalităților datorate, furnizorul poate 
proceda la rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale fără vreo notificare, îndeplinirea oricărei 
formalități sau sesizarea instanțelor de judecată, urmând să recupereze sumele datorate conform 
dispozițiilor legale în vigoare. 

 (8) Pentru cantitățile de gaze naturale inițial programate a se livra pe perioada reducerii sau sistării 
cumpărătorul va plăti vânzătorului o compensație egala cu cuantumul corespunzător al contravalorii gazelor 
naturale nepreluate precum si al costurilor aferente rezervării capacitații de transport si/sau inmagazinare 
a gazelor naturale. 

(9) Sistarea temporara a livrării gazelor naturale se poate efectua si la solicitarea scrisa a 
cumpărătorului. In solicitarea de sistare temporara va fi comunicata explicit ziua de începere a 
sistăriiprecum si durata.  

(10) Cumpărătorul va plăti vânzătorului, pentru întreaga perioada de sistare a livrărilor, o 
compensație egala cu cuantumul corespunzător costurilor aferente rezervării capacitații de transport a 
gazelor naturale. 

(11) In cazul in care conditiile nu permit intreruperea/reducerea/deconectarea (datorita situatiilor 
efective ori a interventiei unor reglementari inclusiv de natura legislativa), termenele aferente ori in corelatie 
cu aceste actiuni sunt calculate si asimilate datelor transmiterii instructiunilor/notificarilor/informarilor de 
intrerupere/limitare/reducere/deconectare emise de catre Furnizor sau de la data la care Furnizorul era 
indreptatit sa transmita astfel de instructiuni/notificari/informari de 
intrerupere/limitare/reducere/deconectare. 

 

VI. Obligațiile furnizorului 

Art.6.1. Să dețină licență de furnizare a gazelor naturale. 

Art.6.2. Să aibă in vedere si sa respecte toate obligațiile legale aplicabile furnizorilor de gaze naturale.  

Art.6.3. In scopul asigurării furnizării de gaze naturale consumatorului, furnizorul va încheia contracte de 
servicii de transport, rezervare capacitate, echilibrare si distribuție cu operatorii de rețea pentru punctele 
de consum ale Consumatorului, in conformitate cu prevederile Codului Retelei pentru Sistemul National de 
Transport al Gazelor Naturale. 

Art.6.4. Pe cat posibil, să informeze in mod prompt Consumatorul in legătură cu orice limitare sau 
întrerupere a furnizării de gaze impusa de Dispeceratul National de Gaze Naturale din rațiuni de siguranța 
a sistemului național. 

Art.6.5. Pe cat posibil să informeze Consumatorul in legătură cu orice întreținere tehnica si/sau activități 
de reparații legate de rețea, in baza informațiilor primite de la operatorul de rețea; Furnizorul va informa 
Consumatorul cu 24 de ore înainte de limitarea sau întreruperea furnizării de gaze naturale impusa de 
întreținerea tehnica si/sau activităților de reparații, conform legislației in vigoare.  

Art.6.6.Să investigheze orice plângere a Consumatorului si sa răspundă la aceasta cu respectarea 
termenelor limita specificate in Standardul de Performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor 
naturale, aprobat prin Ordin ANRE.  
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VII. Obligațiile consumatorului 

Art.7.1. Să folosească in activitatea sa exclusiv dispozitive care respecta reglementările Legislației 
Aplicabile si sa nu permită nicio intervenție neautorizata asupra dispozitivelor si instalațiilor ce folosesc 
gaze naturale. 

Art.7.2. Să nu construiască, depoziteze sau sa întreprindă orice alte lucrări in locația instalațiilor de gaze 
naturale (fie la subsol, terestru sau aerian) fără acordul scris prealabil al Furnizorului si/sau al operatorului 
de rețea, in conditiile legii.  

Art.7.3. Să nu intervină asupra dispozitivelor de măsurare, indiferent de locația acestora, inclusiv daca se 
afla pe proprietatea Consumatorului si sa informeze Furnizorul in legătură cu orice defectare sau 
functionare necorespunzatoare/neconforma/anormala a acestora, imediat ce a fost constatata.  

Art.7.4. Să permită accesul reprezentanților operatorilor de rețea si, după caz, al Furnizorului in scopul 
colectării datelor înregistrate de dispozitivele de măsurare sau sa verifice sau sa repare dispozitivele de 
măsurare; orice colectare de date si verificare sau reparare a instrumentelor de măsurare va fi făcută in 
prezenta reprezentantului Consumatorului. Nerespectarea acestui articol da dreptul Furnizorului, la libera 
sa apreciere, sa denunte unilateral contractul prin intermediul unei notificari transmise Consumatorului, 
prezentul contract urmand a inceta a mai produce efecte juridice la expirarea termenului de preaviz de 21 
de zile calculat de la data emiterii preavizului de incetare, fara alte formalitati prealabile ori interventia 
instantei de judecata. 

Art. 7.5. Să notifice furnizorul, cu cel puțin 30 de zile înainte, asupra schimbărilor ce vor apărea în specificul 
de consum, care să determine o modificare a cantităților lunare contractate cu cel puțin +/-10%. În situația 
în care consumatorul nu va notifica furnizorul în termenul stabilit, Furnizorul poate  solicita consumatorului 
plati compensatorii în valoare de 100% din prețul gazelor naturale, pentru cantitatea rezultată din diferența 
(în valoare absolută) între cantitatea consumată și cantitatea contractată conform Anexei 1 la prezentul 
contract.  

Art. 7.6. In situatia rezilierii contractului, in conditiile prezentului contract la cererea unui consumator 
categoria B4-B6, acesta are posibilitatea transferului rezervarii de capacitate contractata si ramasa 
neutilizata si preluarea acesteia prin noul furnizor, in aceasta din urma situatie fiind posibila rambursarea 
corespunzatoare a platilor efectuate de catre consumator, in avans pentru cantitatea ramasa, pentru acest 
capitol de facturare. 

 

VIII. Condiții de furnizare a gazelor naturale  

Art.8.1. Măsurarea gazelor naturale va fi efectuata in conformitate cu Legislația Aplicabila, in baza 
înregistrărilor dispozitivelor de măsurare instalate de către operatorul de rețea. Cantitățile lunare vor fi 
specificate in procesele verbale încheiate de reprezentanții operatorului de rețea si ai ambelor Părți, in 
ultima zi a fiecărei luni pentru fiecare punct de consum. 

Art.8.2. Nu exista un volum minim sau maxim ce trebuie livrat de către furnizor si preluat de către 
consumator, singura limitare fiind capacitatea rezervata aferenta punctului de consum, orice depășire a 
capacității rezervate in Sistemul National de Transport pentru care furnizorul este penalizat de către 
SNTGN Transgaz va fi refacturată către consumator. In afara constrângerilor date de Codul Rețelei in 
sistemul de transport al gazelor naturale, consumatorul are libertatea sa preia gazele naturale in 
conformitate cu necesitățile proprii ale punctului/punctelor de consum, in conformitate cu prevederile 
prezentului contract. 

Art.8.3. Parametrii tehnici ai furnizării (presiune nominala, presiune minima tehnologica, debit minim de 
avarie) pentru fiecare punct de consum sunt in conformitate cu documentația tehnica aprobata de 
operatorul de rețea. 

Art.8.4. Prezentul contract se supune reglementarilor impuse de Autoritatea Naționala de Reglementare in 
Domeniul Energiei si a legislației in vigoare.  

Art.8.5. Prezentul contract reprezinta titlu executoriu. 

 

IX.  Modificarea circumstanțelor 

Art. 9.1. Prin modificare de circumstanțe se înțelege legiferarea, reglementarea, intrarea in vigoare, 
modificarea textului sau a interpretării privind orice cerința legala, de reglementare sau altele asemenea, 
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ori aplicarea unei noi cerințe legale de reglementare sau altele asemenea, care nu era/erau in vigoare la 
data semnării acestui contract. Modificarea circumstanțelor poate include fara a se limita le 
introducerea/modificarea de conditii generale si/sau specifice, preturi, costuri, impozite, taxe sau accize, o 
schimbare a modalităților de facturare si/sau impunere sau taxare existente, a unor termene, aparitia unor 
interdictii/obligatii/drepturi/circumstante, precum si modificarea oricăror condiții fara a se limita la cele 
comerciale si/sau de afaceri ce erau sau nu aplicabile la momentul semnării prezentului contract, dupa caz, 
inclusiv fără a se limita la modificarea cu cel puțin 5% a prețului mediu lunar de închidere a PZUGN 
gestionate de OPCOM. 

Art. 9.2. Daca apare o modificare de circumstanțe, parțile convin modificarea clauzelor determinata de 
acestea, in concordanta cu modificările in vigoare la acea data. Implementarea noilor condiții se poate 
realiza la inițiativa oricăreia dintre părți, negocierile noilor clauze desfășurându-se într-un termen de maxim 
8 (opt) zile lucratoare de la momentul inițierii lor. 

Art. 9.3. In cazul in care tarifele reglementate de transport, înmagazinare, distribuție sau rezervare de 
capacitate suferă modificări si/sau apare orice modificare legislativa privind stabilirea unui procent de import 
pentru consumatorii non-casnici, prețul gazelor naturale va fi actualizat automat, fără a mai fi necesara 
încheierea vreunui act adițional intre părți. 

Art. 9.4. In situația in care, urmare a aplicării prevederilor articolului 9.1 - 9.3, părțile nu sunt de acord/nu 
se ajunge la un acord concretizat într-un act adițional semnat de ambele părți, prezentul contract va înceta 
de drept, fără intervenția instanței de judecata ori alta formalitate prealabila (pact comisoriu), după trecerea 
unui termen de 21 de zile, termen ce începe sa curgă din data expirării termenului de negociere de 8 zile 
lucrătoare. 

 

 

X. Notificări 

Art.10.1. Toate notificările, cererile, plângerile si alte comunicări vor fi făcute in scris si vor fi transmise la 
datele de contact ale părților menționate mai jos sau la datele de contact furnizate ulterior de către o parte: 

Pentru Furnizor: 

Nume:  ............................................ 

Adresa:  ............................................ 

Fax:  ............................................ 

E-mail:  ............................................ 

Telefon: ............................................ 

Pentru Consumator: 

Nume: ........................................................ 

Adresa: ...................................................... 

E-mail: ……………………………………… 

Telefon:   ................................................. 

XI. Confidențialitate 

Art. 11.1. Fiecare parte va considera confidențiale toate informațiile obținute de la cealaltă parte ca rezultat 
al executării prezentului contract.  

 

XII. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor 

Art.12.1. Prezentul contract va fi guvernat si derulat in conformitate cu legile din România. 

Art.12.2. Părțile vor depune toate eforturile necesare posibile, cu buna credința, pentru a soluționa pe cale 
amiabila orice disputa cauzata de sau in legătură cu prezentul contract. Daca Părțile nu ajung la o 
înțelegere amiabila in termen de 8 zile de la data notificării a unei astfel de dispute de către oricare dintre 
Părți, disputa va fi soluționata de curtea de judecata competenta din mun. Brasov, Romania. 

Art. 12.3. Prezentul Contract a fost încheiat azi, data de 05.08.2020 în două (2) exemplare originale câte 
unul pentru fiecare Parte. 

mailto:gaz@aderroenergy.ro
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XIII. Anexe 

Art. 13.1.Următoarele Anexe fac parte din prezentul Contract:  

Anexa 1. Program de consum 

Anexa 2. Preturi de consum,  

Anexa 3. Declarație  de acciză 

 

            Furnizor, Consumator, 

ADERRO GP ENERGY SRL ................................................... 

    ....................................... .......................................... 

      .................................... Administrator 
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Anexa 1 la Contractul  Nr. FGN ………… din  

Locuri de consum și cantități prognozate 

 

Nr. 

crt 
Denumire Adresa loc de consum Cod loc de consum 

Categorie 

de consum 

    1     

 

0

LUNA CONSUM Cantitate (MWh)

IANUARIE 0

FEBRUARIE 0

MARTIE 0

APRILIE 0

MAI 0

IUNIE 0

IULIE 0

AUGUST 0

SEPTEMBRIE 0

OCTOMBRIE 0

NOIEMBRIE 0

DECEMBRIE 0

 TOTAL 0  

 

 

 

 

 

            Furnizor, Consumator, 

ADERRO GP ENERGY SRL ....................................................... 

    ........................................ ........................................... 

      ...................................... Administrator 
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Anexa 2 la Contractul  Nr. FGN ………… din  

 

Prețuri de contract 

 

Prețuri și tarife (lei/MWh): 

Transport + 

Înmagazinare

Distribuție

0 0 0 0

Preț 

contract

Zona de 

distribuție

Tip 

consumator

Preț gaze 

naturale

Tarife reglementate

 

Alte detalii: 

Prețul de contract nu include taxele, tarifele si altele asmenea prevăzute de legislația si/sau reglementarile  
în vigoare pe perioada de valabilitate a contractului (accize, TVA, etc.).  

Creșterea sau scăderea prețului impusă de modificarea taxelor și/sau tarifelor reglementate incluse în 
prețul de contract va fi egală cu modificările taxelor și/sau tarifelor reglementate precizate în tabelul anterior. 
În această situație, modificarea prețului de contract se va efectua de la data intrării în vigoare a actului 
legislativ și nu este necesară încheierea unui act adițional în acest sens. 

  

 

 

 

            Furnizor, Consumator, 

ADERRO GP ENERGY SRL ......................................................... 

    ........................................ .................................... 

      ..................................... Administrator 

  



9/9 
 

Anexa 3 la Contractul  Nr. FGN ………… din  

 

Declarația de acciză 

 

Către ADERRO GP ENERGY S.R.L. 

  

............................................. cu sediul social în loc. ....................................................................................  , 
Cod de Înregistrare Fiscală   ............................................... înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
numarul    .................................., cont de virament, reprezentată legal prin  ........................................, având 
calitatea de Administrator denumită în continuare Client sau Consumator sau Cumpărător, pe de altă 

parte. 

calitate de CLIENT, emite prezenta   

DECLARAȚIE 

 

prin care declara ca gazul natural achiziționat de la ADERRO GP ENERGY SRL, începând cu data de 
......................................... va fi consumat de către societatea noastră cu următoareadestinație: 

 

Gaz natural 
Cantitate estimat a fi 

achiziționatăanual (MWh) 

1. folosit drept combustibil de motor  

2. folosit drept combustibil pentru încălzire 0 

3. folosit in alte scopuri (excise non-applicable/ pentru 
care nu se aplica acciza)* 

 

CONSUM TOTAL 0 

 

* Note  

Aceasta Declarație este documentul in baza căruia ADERRO GP ENERGY SRL va calcula taxele aferente 
cantitatilor de gaze naturale vandute catre societatea noastra, in perioada pentru care acesta declaratie a 
fost emisa. Taxele vor fi calculate pentru cantitatile mentionate mai sus (convertite in unitati de energie, 
conform cu valorile SCP aferente cu livrarile de gaze de la punctele de livrare/receptie), in functie de 
destinatia lor declarata, in conformitate cu valoare taxelor stabilita in Anexa 1 din Legea 343/17.07.2006 
care amendeaza Legea nr. 571/2003 referitoare la Codul Fiscal. 

Valoarea taxelor astfel calculate se va adaugă la sumele finale din facturile lunare emise de ADERRO GP 
ENERERGY SRL către societatea noastră. 

 

Consumator, 

 

.................................................. 

.............................................. 


