ROMAN IA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ILFOV
SERVICIUL AFACERl EUROPENE, SITUAnI DE URGENŢĂ ŞI MONITORIZAREA SERVICTILOR PUBLICE DECONCENTRATE ŞI DE UTILITĂŢI PUBLICE

Nr.: BG/ 2066
Data: 23.02.2022
NESECRET
Ex.nr. 1/ 2

Către:

Primăria oraşului

/comunei ..................... .

Doamnei/Domnului Primar............ ......... .
Ref. la: solicitarea Cancelariei Prim-Ministrului referitoare la mecanismul de plafonare şi compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice şi a gazului natural

Stimată Doamnă Primar/ Stimate Domnule Primar,

Cancelaria Prim-Ministrului a solicitat sprijinul pentru a vă comunica cu celeritate, informaţii referitoare la mecanismul de plafonare şi compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice.
Pentru ca entităţile să poată beneficia de măsurile guvernamentale, au obligaţia de a completa cererea anexată acestei adrese şi de a o trimite furnizorilor
de gaze şi/sau energie electrică.
Luând în considerare măsurile guvernamentale pentru gestionarea efectelor creşteri i preţurilor la energie şi gaze naturale, beneficiarii mecanismului

de plafonare şi compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice
din categoriile menţionate de Legea nr. 259/2021, art. 1, aliniatele t;
d, e, f, care nu au notificat furnizorii de electricitate şi/sau gaz până in
prezent, o pot face prin completarea cererii anexate la prezenta adresă. Astfel, există posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei
electrice şi a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.
Categoriile precizate în Legea nr. 259/2021 privind aprobarea Ordonanţei
de Urgenţă 118/2021, completată şi modificată de Ordonanţa de Urgenţă nr.
3/ 2022, sunt:

> microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
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> spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, unităţi
de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;

> organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de
cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

> furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

>

instituţii de cultură;

>

unităţi şi instituţii de învăţământ.

Totodată este precizat faptul, că Guvernul a demarat plăţile către furnizorii
de gaze şi energie electrică, conform mecanismului de compensare stabilit de ca-

drul legal.
În sensul celor arătate mai sus vă adresăm rugămintea de a disemina
această informaţie alături de cererea anexată la prezenta către toate entităţile
care au dreptul de a beneficia de măsurile de compensare şi plafonare, cu menţiunea de a completa obligatoriu cererea şi de o transmite furnizorului de gaze şi/
sau energie electrică, după caz.

Cu

deosebită consideraţie,

Str. Smârdan, nr. 3, 030071 Sector 3, Bucureşti, Tel: 021 311 2862 Fax: 021 311 2486,
E-mail: relatiicupublicul@prefectu railfov.ro, Web: http: //if.prefectura.mai.gov.ro; www.prefecturailfov.ro

