
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 5/2019 din 15 februarie 2019

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei
cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic

pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 18 februarie 2019

 

     Întrucât necesitatea furnizării agentului termic pentru populaţia din municipiul Drobeta-
Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, reprezintă o situaţie socială stringentă, fiind insuficiente
cantităţile de combustibil destinate asigurării unei funcţionări în bune condiţii pe perioada
de iarnă,

    având în vedere faptul că lipsa căldurii ar constitui un impediment major şi în derularea
activităţii spitalelor, grădiniţelor, creşelor cu program prelungit, şcolilor generale, liceelor şi
agenţilor economici, beneficiari ai serviciului de termoficare în sistem centralizat şi

     ţinând  cont  de  faptul  că  necesitatea  asigurării  consumului  de  agent  termic  pentru
perioada  friguroasă  constituie  o  situaţie  extraordinară  şi  vizează  interesul  general  şi
imediat,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

    ART. 1

    (1) Se aprobă scoaterea din stocurile disponibile păstrate în rezervele de stat, cu titlu de
împrumut, până la data de 31 octombrie 2019, a cantităţii de 9.941 tone păcură, necesară
asigurării,  pe  perioada  de  iarnă,  a  agentului  termic  pentru  încălzirea  populaţiei  din
municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.

    (2) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă Serviciului Public de Alimentare cu Energie
Termică, entitate cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Drobeta-Turnu Severin, fără constituirea de garanţii aferente contravalorii produsului.

    ART. 2

     Pentru  cantitatea  împrumutată  potrivit  art.  1,  până  la  data  scadenţei,  se  percepe
dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, percepută la valoarea de
piaţă a combustibilului la data încheierii contractului de împrumut.

    ART. 3

     (1)  În  cazul  nerestituirii  împrumutului  prevăzut  la  art.  1  alin.  (1),  Serviciul  Public  de
Alimentare  cu  Energie  Termică  va  suporta,  pentru  primele  30  de  zile,  penalităţi  de
întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanţele bugetare la valoarea



produsului  prevăzută  în  contractul  de  împrumut,  după  care  Administraţia  Naţională  a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea combustibilului
calculată la preţul pieţei.

    (2) Până la acoperirea integrală a creanţei Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
şi Probleme Speciale, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică suportă, după
expirarea termenului  prevăzut la alin.  (1),  dobânzi şi  penalităţi  de întârziere la plată la
nivelul celor prevăzute de lege pentru creanţele bugetare, precum şi dobânda de referinţă
stabilită de Banca Naţională a României la care se adaugă 4 puncte procentuale.

    (3) Prin derogare de la prevederile art. 282 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  exigibilitatea  taxei  pe  valoarea  adăugată  ia
naştere la încasarea parţială sau totală a facturii aferente contravalorii bunurilor.

    ART. 4

    Pentru produsul energetic păcură prevăzut la art. 1, în baza art. 345 alin. (1) din Legea
nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de plată a accizelor este
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se restituie împrumutul sau, în
cazul nerestituirii împrumutului în termenul prevăzut la art. 3 alin. (1), până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care s-a încasat parţial sau total contravaloarea facturii.
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