
Decizia nr. 253/2006 
privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a 

gazelor naturale 
 

Având în vedere prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1078/2003 privind aprobarea Criteriilor şi 
metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor 
naturale, cu modificările ulterioare, 
şi prevederile art. IV alin. (2) din Legea nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, 

în temeiul prevederilor art. 8 lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea 
gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite 
prezenta decizie. 
 
Art. I. – Anexa „Contract-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale” la Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 
480/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 15 aprilie 2004, cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
„Art. 9. – Beneficiarul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor de înmagazinare 
subterană a gazelor naturale, calculată în baza tarifului reglementat pentru serviciile de 
înmagazinare subterană, prevăzut în anexa nr. 7, în conformitate cu legislaţia în vigoare.” 
2. Litera a) a alineatului (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins: 
„a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere egală cu nivelul majorărilor de 
întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea 
integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen 
de 30 de zile de la data scadenţei;” 
3. După alineatul (4) al articolului 23 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins: 
„(5) În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (2) se 
decalează în mod corespunzător.” 

 
Art. II. – Compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Gazelor Naturale, precum şi părţile din contractele de înmagazinare subterană a 
gazelor naturale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, începând cu ciclul de 
înmagazinare 2006/2007. 
 
Art. III. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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