Nume client: ...................................

FACTURA
Seria DDFGN–S: ...............

Societate in reorganizare juridiciara
Strada Dambovita, Nr.59, Sector 6

DIRECTIA DISTRUBUTIE SI
FURNIZARE GAZE NATURALE

Tel: .....................
Fax: ......................
Punct de lucru: ....................
Nr.inmatriculare in Registrul Comertului/anul :

Contract nr. .....................................

Data facturarii: ...................
Data scadenta: ....................
Locul de plata: ....................
Categorie de consum: ........
Perioada facturare:
..............................................

Adresa facturare :.................................

Nr.inmatriculare in Registrul Comertului/anul
Codul Fiscal/CNP:
Contul:
deschis la banca:

J40/13360/1993
Codul fiscal (CUI): RO4022079
Contul RO28BRDE410SV21410064100
deschis la banca BRD-GSG suc. Militari

Serie contor
/ corector

Perioada facturare

Index vechi

Index nou

Consum lunar
(mc)

PCS
(kWh/mc)

Consum lunar
(kWh/mc)

Conf. Ord.ANRE nr. 56/2008 facturarea se face in MWh
Urgenta tehnica de gaze: 0800 800 1109 sau 0248960
UM
Cantitate gaze naturale Pret Unitar fara
Valoare fara tva
furnizate
tva (lei)
(lei)
MWH

Valoare TVA (lei)

TOTAL VALOARE

Acciza
Majorari de intarziere
Factura curenta:
Taxa pe valoarea adaugata este de 20% conform Legii nr. 227/2015 (Codul fiscal) publicata in MO nr. 688/10.09.2015.

Sold precedent (facturile precedente neachitate au datele scadente inscrise pe fiecare factura in parte) :
......................... lei
TOTAL DE PLATA CU TVA

0.00

Ord.nr. ................. furnizare g.n. clienti casnici si distributie g.n.
Modalitati de plata ale facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale:
-Numerar la casieriile SC Tehnologica Radion SRL de la punctele de lucru din Budeasa, Oarja si Poiana Lacului, unde detineti locul de
consum acestea avand program de lucru cu publicul de la orele 7.30 la 17.00 cu pauza intre orele 12.30 si 13.00.
- Prin virament bancar in contul indicat in antetul facturii.
Cand trebuie platita factura:
Factura trebuie platita pana la data scadenta inscrisa pe aceasta. Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a
gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
a) perceperea de majorari de întârziere, daca obligatia de plata nu a fost îndeplinita in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei;
nivelul majorarii de intarziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua urmatoare scadentei si
pâna la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii; nivelul majorarii de întârziere este egal cu nivelul dobanzii de intarziere datorate
pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, respectiv 0,04%, stabilit în conditiile precizate de Ordomanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
b) întreruperea furnizarii gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile
calendaristice; modalitatea de transmitere a preavizului se alege de furnizor;
c) rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice,
în cazul în care consumatorul nu achita integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale si a majorarilor de întârziere.
În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligatiile de plata scadente este platita la casieria furnizorului sau,
dupa caz, de la momentul la care consumatorul face dovada platii , furnizorul este obligat sa asigure reluarea furnizarii. În cazul în care
echipamentul de masurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat sa reia furnizarea în termenul prevazut, sub
conditia permiterii accesului de catre consumator.
De asemenea este necesar sa operati rezilierea contractului de furnizare gaze naturale atunci cand se instraineaza locul de consum (vanzare,
cumparare sau schimbare locatar), iar noul proprietar /locatar va incheia contract in nume proriu.
Informatii privind modalitatile de transmitere a plangerilor:
- depunere la sediile F.O.L. Budeasa, Oarja si Poiana Lacului, jud. Arges
Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face in mod gratuit, cu respectarea prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de
licenta de furnizare a gazelor naturale este publicata pe pagina de internet a ANRE. (www.anre.ro).
Eficienta energetica reprezinta o preocupare constanta pentru S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. in relatiile cu clientii sai. Pentru
informatii supimentare si pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesati sectiunea Eficienta Energetica pe
www.tehnologica.ro/gazenaturale.
Factura circula fara semnatura si stampila conf. art.155 pct.6 din Codul Fiscal.

