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Formular de înscriere a Sistemelor Individuale Adecvate de 
Epurare a Apelor Uzate 

în Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru 
Colectarea 

Apelor Uzate al Comunei Săcele 

 
Conform HOTARÂRII nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea 

Criteriilor pentru autorizarea, construcfia, înscrierea/ înregistrarea, controlul, exploatarea si întretinerea sistemelor 
individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate. 

  
  

 Tip Personalitate: Persoana fizica 

Persoana juridica 

 Numele dumneavoastra/Denumire societate:    
 CNP/CUI:     
 Adresa completa: 

Comuna Sacele, Strada , nr.    
 

 

 Telefon:  Email:    

 Activitate principala conform Cod CAEN (acest câmp se completeaza numai de persoane juridice): 
  . 

 Descrierea activitatii societatii (acest câmp se completeaza numai de persoane juridice): 

 
  . 

 Sursa de alimentare cu apa de care beneficiati: 

Din reteaua publica 

Din surse individuale 

 Sistemul individual de care beneficiati: 

Colectare 

Epurare 

 Exista o autorizatie de mediu? (acest câmp se completeaza numai de persoane juridice): 

Da (Numarul si data)    

Nu 

 Exista o autorizatie de construire pentru sistemele de colectare? 

Da – (Numarul si data):    

 Nu 

 Numar persoane deservite de SIA (locuitori):  . 
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 Tip SIA de colectare (Se poate preciza denumirea comerciala a instalafie achizifionata daca aceasta este standardizata  / tip 
constructiv, etc., conform prevederilor art. 7 din HG nr. 714/2022, instalafiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanse pentru 
stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie sa respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 $i SR EN 
12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 si SR EN 12566-7:2016. În lipsa standardizaarii se menfioneaza tipul  
materialele de construcfie (ex. bazin etans vidanjabil, din beton, nestandardizat) 

  . 

 

 

 Capacitate proiectata SIA, mc (Capacitates proiectata de colectare a SIA este o caracteristica tehnica mentionata în 

documentele tehnice si certificatele de calitate / conformitate achizitionate de la producatori (ex. volum total ape uzate stocate): 
  . 

 

 Cine exploateaza si opereaza SIA? (Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea si întretinerea corespunzatoare a 

sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme". Proprietarul poate realiza singur exploatarea si întretinerea SIA de 
colectare sau poate încheia un contract cu firme specilizate, dupa perioada de mentenata prevazuta în contractul de achizitionare a SIA 

de colectare): 
. 

 

 

 Detine contract de vidanjare? Contract încheiat cu o firma specializata pentru servicii de vidanjare si transport spre un punct 

final de descarcare - conform prevederilor art. 14, alin (5) al HG nr. 714/2022, pentru sistemele individuale adecvate de colectare a 
apelor uzate se va încheia un contract cu o firma de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o statie de epurare) 

Da (Numarul, data si Nume companie care vidanjeaza ape uzate): . 

Nu 

 Numar contract de vidanjare si valabilitate: . 

 Nume companie care vidanjeaza ape uzate: . 

 Echiparea vidanjei (GPS, nivel volum, sistem raportare) (Conform prevederilor art. 16 din HG nr. 714/2022, 

firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare trebuie sa doteze vidanjele cu instalatii de determinare a volumului de apa, 
sisteme de raportare si localizare GPS): _______________________________________________________________________ 

 

 Volum de apa uzata vidanjata conform contract, în mc: . 

 Nume retea de canalizare / statie de epurare unde se descarca vidanjele: . 
 

  Numar contract preluare ape vidanjate (Contractul / acordul de preluare ape vidanjate se încheie între firmele specializate 

pentru servicile de vidanjare si transport si operatorul de servicii de apa uzata în a carei retea de canalizare / statie de epurare se descarca 

apele uzate vidanjate.) : . 
 

 Volum total anual de apa uzata vidanjat, în mc: . 
 

 Frecventa de vidanjare si descarcare ape uzate: . 
 

 Exista buletin de analiza privind  calitatea apelor uzate vidanjate? 

 Da 

 Nu 

 
Data Semnatura 

 
 

Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal de 
catre Primaria Comunei Sacele, conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protecfia persoanelor fizice în ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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