ORDIN nr. 37/ 24 martie 2009
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi
aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de
S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.
Având în vedere dispoziţiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) şi cu
prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 410/2007,
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite
prezentul
ORDIN
Art. 1 - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului
de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. în cel de-al
doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului
de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. PRISMA SERV COMPANY
S.R.L. în cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. b) din
anexa nr. 1.
Art. 3 - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a
gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului
de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.
deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin TVA.
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Art. 4 - Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea an al celei de-a doua perioade
de reglementare se face pe baza venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 şi 2.
Art. 5 - (1) Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în
regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din
localităţile în care S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de
furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
(3) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul
natural şi TVA.
Art. 6 - S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în
vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118 /2008 privind stabilirea
tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru
furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 16 septembrie 2008.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
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ANEXA nr. 1
Veniturile reglementate unitare şi veniturile totale unitare
pentru S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.
a ) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită
MWh
13.764
Venit reglementat unitar
RON/ MWh
18,86
Venit total unitar
RON/ MWh
21,91
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată
MWh
13.764
Venit reglementat unitar
RON/ MWh
3,80
Venit total unitar
RON/ MWh
4,42
ANEXA nr. 2
Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale
realizată de S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.

Categoria de consumatori

RON/ MWh

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

22,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

20,68

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ANEXA nr. 3
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Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.

Categoria de consumatori

RON/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport
A.1 Consum anual până la 1.162,78 MWh
A.2 Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh
A.3 Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh
A.4 Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh
A.5 Consum anual peste 1.162.777,87 MWh
B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

94,99

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

93,43

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

