
Formular de înscriere în registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea 

Apelor uzate 

Către, 

PRIMĂRIA COMUNEI ADUNAȚI 

Subsemnatul(a) ................................................................................. CNP ..................................... cu 

domiciliul/sediul în localitatea .................................................... Str./sat ....................................................... 

nr. ............. bl. ............. sc. .......... et. .......... ap. ........... jud. ...................... tel. ...................................... 

email ................................................, în calitate de reprezentant al .................................................... CUI 

.........................., în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din HG nr. 714/26.05.2022 privind aprobarea 

Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor 

individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, solicit : înregistrarea sistemului individual adecvat de 

colectare și epurare a apelor uzate cu următoarele date de identificare - amplasament:   

Localitatea ADUNAȚI sat ............................................................ nr............ județul Prahova 

Tipul sistemului individual adecvat de care beneficiez:      

  □ fosă septică care tratează apele uzate  (  □ beton/   □ plastic  /□  oțel  /□  fibră de sticlă)       

□ bazin vidanjabil etanș (□ plastic / /□  fibră de sticlă/ (  □ beton ) 

□ bazin din beton cu evacuare în sol (neconform) 

□ epurare (microstaţie de epurare )  

□ Fără autorizație / □  Cu  Autorizație de construire a sistemului adecvat: nr. ............./ .......................... 

Data punerii în funcțiune ................/............/..................    

Descrierea modului în care se realizează epurarea apelor uzate:  

□ bioactivatori / □ vidanjare 

Descrierea modului în care se monitorizează descărcarea apelor uzate:  

□ vidanjare / □ tratare ape uzate și drenare în sol / □ drenare în sol (neconformă)  

Descrierea Sistemului Individual Adecvat:  

Capacitate ................. mc.      

Număr persoane deservite ............ 

Contract de vidanjare nr._____/___.___._______ încheiat cu SC  .......................................................... 

Volum apă vidanjată .................. (mc) conform contract 

Volum apă vidanjată .................. (mc) conform contract  

Nume rețea canalizare/stație de epurare unde se descarcă vidanjele ..................................................... 

Nume rețea canalizare/stație de epurare unde se descarcă vidanjele ...................................... 

Anexez:      

Copia Autorizației de construire a sistemului adecvat (dacă este cazul) 

Copia Contractului cu firma de vidanjare  

Copia Certificatului de calitate/conformitate pentru bazinele /fosele de epurare achiziționate de la 

producători 

Copia Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte verificarea etanșărilor; 

Copia Contractului de descărcare într-o stație de epurare. 

 

 

     Data    ________                                             Semnătura  ________________ 


