
Stimați cetățeni,

Vă facem cunoscut faptul că în data de 17 Martie 2021, a intrat în vigoare Actul nr.264 privind
racordarea  la  sistemul  de  distribuție  a  gazelor  naturale  emis  de  Autoritatea  Națională  de
Reglementare în Domeniul Energiei, fiind publicat în Monitorul Oficial.

Prin  prezentul  act  au  avut  loc  unele  modificări  cu  privire  la  cheltuielile  necesare  în  cazul
extinderilor de rețele și branșamentelor la rețeaua de gaze naturale, cele mai importante fiind:

- Art.20(1):  „În  situația  în  care  solicitantul  finanțează  lucrările  necesare  racordării,
activitățile de obținere a avizelor/ autorizațiilor/ acordurilor se realizează de către acesta,
se solicită  și  se obțin în  numele OSD (Operatorul  Sistemului  de distribuție  a gazelor
naturale).”

- Art.21(2): „În situația în care activitățile sunt finanțate de solicitant, cheltuielile necesare
racordării se rambursează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani,
de la punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.”

- Art.39(2):  „ATP (avizul  tehnic de racordare emis  de OSD) și  ATR (avizul  tehnic de
racordare de principiu emis de OSD)  pentru care nu s-au încheiat contracte de racordare
și  care  au  fost  emise  în  perioada  cuprinsă  între  14 octombrie  2020 și  data  aprobării
prezentului  regulament  se  modifică  de  către  OSD,  în  conformitate  cu  prevederile
regulamentului,  în  termen  de  45  de  zile  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentului
regulament.
          (3): În situația în care nu a fost încheiat contractul de racordare în baza ATR
prevăzut  la  alin.(1),  proiectarea  și  execuția  intalației  de  racordare  se  realizează  în
conformitate cu prevederile prezentului regulament.
          (4): Cererile de racordare la SD (sistemul de distribuție a gazelor naturale) depuse
la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și pentru care nu au fost
emise ATR se soluționează în confirmitate cu prevederile prezentului regulament.”

Vă asigurăm în continuare de tot sprijinul nostru. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă
adresați Primăriei Orașului Amara!


