
ORDIN   Nr. 34 din 11 noiembrie 2010

privind modificarea anexei nr. 2A "Condiţii -standard pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici" la Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77 /2009 privind
aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN
DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 782 din 23 noiembrie 2010

    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reg lementare în Domeniul Energiei,
cu completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei emite următorul ordin:

    ART. I
    Anexa nr. 2A "Condiţii -standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la
consumatorii casnici" la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor -cadru pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
632 din 24 septembrie 2009, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Plata serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se efectuează
prin instrumentele legale de plată. Obligaţia de plată se consideră îndeplinită la data
efectuării plăţii. Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia consumatorului cel puţin 3
modalităţi de plată a facturii, dintre care cel puţin una să îi permită plata în numerar  a
acesteia, fără costuri suplimentare, în comuna/oraşul unde se află locul de consum şi care
îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
    a) are minimum 1.500 de consumatori casnici de gaze naturale;
    b) se află la o distanţă mai mare de 20 km faţ ă de altă localitate unde furnizorul asigură
posibilitatea plăţii facturii în numerar."
    ART. II
    Părţile din contractele pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii
casnici vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,  iar compartimentele de resort
din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări
respectarea acestora.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de
                     Reglementare în Domeniul Energiei,
                            Iulius Dan Plaveti

    Bucureşti, 11 noiembrie 2010.     Nr. 34.


