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Eveniment important de raportat: 
  

 Furnizarea de gaze naturale către  Electrocentrale Bucureşti S.A. 
 

În data de 25 octombrie 2016, Consiliul de Administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. s-a întrunit 

în şedinţă pentru analizarea termenilor în care se poate continua livrarea de gaze naturale către 

Electrocentrale Bucureşti S.A.  

 

În acest context, cu luare în considerare a: 

 

- prevederilor OG 36/2006 (actualizată); 

- Hotărârii Consiliului de Administraţie din data de 20 octombrie 2016 cu privire la 

semnarea Convenției de Justificare a avansurilor din data de 20 octombrie 2016 şi forma 

finală a acesteia agreată în data de 25 octombrie 2016; 

- prevederii din Convenția de Justificare a avansurilor conform căreia primul termen de 

plată pentru gazele naturale care se vor livra în luna octombrie și noiembrie 2016 este 12 

noiembrie 2016, 

 

Consiliul de Administrație a hotărât următoarele:  

 

 aprobarea semnării Convenţiei de Justificare a avansurilor nr. 1/2016 de către 

ROMGAZ cu Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti, 

Electrocentrale Bucureşti S.A. şi Municipiul Bucureşti; 

 continuarea furnizării de gaze naturale către Electrocentrale Bucureşti S.A. până în 

data de 12 noiembrie 2016 (dată până la care se vor efectua plăţile aferente lunilor 

octombrie şi noiembrie 2016) şi fixarea zilei gaziere de 12 noiembrie 2016 ca ultima 

zi de livrare a gazelor naturale, fără garantarea plăţii sau plata în avans.        
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