Activități reglementate conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor
naturale, prestate de către Delgaz Grid SA pe baza de deviz de cheltuieli (Anexa nr. 2)
-

Stabilirea tarifului reglementat aferent activităţii de debranşare a clienţilor finali de gaze
naturale prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi a postului de reglare,
respectiv a tarifului reglementat aferent activităţii de modificare a obiectivelor sistemului
de distribuţie a gazelor naturale prin deviere, la cererea solicitantului.

Model deviz

______________________________________________________________________________
|
Tipuri de cheltuieli
| U.M. | Valoare |
|_____________________________________________________________|______|_________|
| 1. Cheltuieli directe:
|
|
|
| 1.1. cheltuieli privind salariile directe
|
|
|
| 1.2. cheltuieli privind contribuţiile la asigurările sociale|
|
|
| 1.3. cheltuieli privind consumul de materiale
|
|
|
| 1.4. cheltuieli privind transportul
|
|
|
| 1.5. alte cheltuieli directe
|
|
|
|_____________________________________________________________|______|_________|
| 2. Cheltuieli indirecte (10% din totalul cheltuielilor directe)
|
|_____________________________________________________________|______|_________|
| 3. Rata profitului 5% * (1 + 2)
|
|
|
|_____________________________________________________________|______|_________|
| TARIF (1 + 2 + 3)
|
|
|
|_____________________________________________________________|______|_________|

NOTĂ:

•

•

Cheltuielile aferente subactivităţilor: întocmirea documentaţiei tehnice de desfiinţare a
branşamentului şi a postului de reglare și extragerea branşamentului, după caz, prevăzute la art.
10 alin. (1) lit. b) şi f) din metodologie (Ordin ANRE nr. 140/2015) se includ în devizul de
cheltuieli doar în situaţia în care aceste subactivităţi sunt executate de către OSD 1.
Cheltuielile aferente subactivităţilor: întocmirea documentaţiei tehnice pentru modificarea
obiectivelor SD și execuţia modificării obiectivelor SD, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d) şi e)
din metodologie se includ în devizul de cheltuieli doar în situaţia în care aceste subactivităţi
sunt executate de către OSD 2.

Subactivitățile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi f) din metodologie:
b) întocmirea documentaţiei tehnice de desfiinţare a branşamentului şi a postului de reglare;
f) extragerea branşamentului, după caz.
2
Subactivităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d) şi e) din metodologie:
d) întocmirea documentaţiei tehnice pentru modificarea obiectivelor SD;
e) execuţia modificării obiectivelor SD;
1

1

