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În temeiul art. 9 alin. (5) lit. g), art. 12 alin. (1) lit. k) și l) din Legea nr. 174/2017 cu privire 

la energetică (Monitorul Oficial nr. 364-370, 2017, art. 620), art. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 

108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial nr. 193-203, 2016, art. 415), în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor 

reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

de administrație al ANRE, nr. 443/2020 (Monitorul Oficial nr. 332-342, art. 1312), pct. 30 din 

Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licență 

privind prețurile și tarifele reglementate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al 

ANRE nr. 286/2018 (Monitorul Oficial nr.430-439, art. 1692) în baza cererii S.R.L. „Rotalin Gaz 

Trading” nr. 289 din data de 05.05.2021 și a Notei de argumentare a Departamentului gaze naturale 

și energie termică, Consiliul de administrației al Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Energetică, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă tarifele reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de 

către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading”, diferențiate în funcţie de nivelul presiunii rețelelor după cum 

urmează: 
 

1.1. Tarif pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale livrate prin rețelele de presiune înaltă             

- 426,49 lei/1000 m3 (fără TVA); 

1.2. Tarif pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale livrate prin rețelele de presiune 

medie – 660,33 lei/1000 m3 (fără TVA); 

1.3. Tarif pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale livrate prin rețelele de presiune joasă 

– 460,73 lei/1000 m3 (fără TVA) 

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 zile de la data 

publicării. 

3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
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