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OMFP nr. 1582 din 2021 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiei prevăzute la
art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică
şi gaze naturale pentru sezonul rece 20212022, precum şi pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează
în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“. Monitorul
oficial nr. 1241 din 29.12.2021

Emitent: MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 1.582 din 27 decembrie 2021
Emitent: MINISTERUL ENERGIEI Nr. 1.337 din 27 decembrie 2021
Emitent: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI Nr.
1.986 din 27 decembrie 2021
Având în vedere dispoziţiile art. III alin. (2) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de
energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, cu
completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 109/2021, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 12 alin.
(6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, ministrul finanţelor, ministrul energiei şi ministrul dezvoltării,
lucrărilor publice şi administraţiei emit următorul ordin:
Articolul 1
În scopul acoperirii creşterii preţului gigacaloriei se alocă sume sub formă de subvenţie bugetelor
unităţilor administrativteritoriale la nivelul cărora sunt în funcţiune sisteme de alimentare
centralizată cu energie termică, cu respectarea prezentei proceduri.
Articolul 2
Beneficiarii sunt bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar sumele alocate potrivit
art. 1 vizează acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale destinate producerii de energie
termică în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.
Articolul 3
Valoarea subvenţiei se determină astfel:
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unde:
Vs - valoarea subvenţiei;
Cgn - cantitatea de gaze naturale evidenţiată în facturile fiscale;
P.a. - preţ de achiziţie gaze naturale, fără TVA, potrivit contractului de furnizare de
gaze naturale; 0,250 lei/KWh - preţul plafonat al gazelor naturale.
Articolul 4
În termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturilor de gaze naturale, unităţile
administrativ-teritoriale transmit, sub semnătura primarului, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei cererea, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin, însoţită de următoarele documente justificative:
a)extras în copie din contractul de furnizare de gaze naturale, din care să rezulte părţile contractante,
durata contractului, cantitatea contractantă şi preţul gazelor naturale, certificate conform cu
originalul; b)copie facturi fiscale gaze naturale, certificate conform cu originalul.
Articolul 5
La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 10 zile
calendaristice de la data depunerii documentelor justificative, în baza înscrisurilor transmise de
unităţile administrativ-teritoriale se realizează situaţia centralizatoare a sumelor necesare acoperirii
lunare a subvenţiei şi se promovează proiectul de ordin privind repartizarea sumelor către bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale.
Articolul 6
Primăriile transferă sumele producătorilor de energie termică în maximum 3 zile de la data
înregistrării sumelor în conturile de venituri ale bugetelor locale.
Articolul 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu
p. Ministrul energiei,
Dan-Dragoş Drăgan,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila Zoltán
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ANEXĂ
CERERE
pentru acordarea subvenţiei conform art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021
Subsemnatul(a), ………...…………, în calitate de primar, reprezentant legal al UAT
..........................., judeţul ………………, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire
la falsul în declaraţii, formulez prezenta:
Cerere de acordare a subvenţiei, în temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare
pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta
Dunării“, cu completările ulterioare.
Valoarea subvenţiei solicitate (lei), potrivit anexei* =
Declar, de asemenea, că informaţiile şi declaraţiile făcute sunt complete, corecte şi conforme
cu realitatea. Data:
………......………
Semnătură primar:
……………………
* În situaţia în care la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale sunt încheiate mai multe contracte
de furnizare gaze naturale se vor prezenta:
– anexa corespunzătoare fiecărui
contract; – situaţia centralizatoare.
ANEXĂ
la cerere
UAT ....................
Perioada de consum gaze naturale: .....
Denumirea operatorului furnizor de gaze naturale: ………………..
Denumirea operatorului producător de energie termică:
…………….. Nr./data contractului de furnizare gaze:
Nr. Nr.
Cantitatea de gaze naturale facturată
crt. factură pentru perioada de consum

Preţ achiziţie
Subvenţia
pentru
pentru
al
gazelor
unitară
producerea de producerea de naturale
TOTAL,
(lei/KWh)
energie
energie
(lei/KWh)
din care:
termică (kWh) electrică
(kWh)

(0)
1.
2.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = [(4) –
0,250]/2

Valoarea
subvenţiei
solicitate
(lei)

(6) = (2) x (5)
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3.
n
TOTAL
Primar,
…………………

