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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

în Registrul de Evidență al Sistemelor Individuale Adecvate pentru                                                       

Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al municipiului Suceava 

 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția,  

înscrierea / înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.  

 
                            PERSOANE FIZICE  
       

Date proprietar * 

Numele şi prenumele: ............................................................................................................................................... 

                                                                                             

CNP: ............................................................................ 

Telefon: 

.......................................................................... 

e-mail: 

............................................................................. 

Domiciliu:  județul  ...............................,  localitatea ............................................, str. .........................................., 

nr.  ..........., bl.  ...............,  sc. .........,  ap. ................. 

Adresa imobilului pentru care se face înscrierea (adresa amplasament SIA):  

nr. imobil .............,  localitatea .........................................., strada ........................................................ nr................ 

Date sistem individual 

 

 

COLECTARE 

(sisteme individuale adecvate care realizează doar 

colectarea apelor uzate) 

  

Tip de sistem individual de colectare  

□ fosă vidanjabilă  

□ betonată / nebetonată 

□ tuburi  

□ fosă profesională 

□ altele: 

........................................................................... 

Capacitate proiectată sistem individual de colectare, mc: .................................................................................... 

            Nr.  ............... din   .......................  



Câte persoane beneficiază de sistemul individual (câte persoane locuiesc în gospodărie): ...................................................... 

Există o autorizație de construire pentru sistemele de 

colectare?  

○ Da:  numărul și data: 

.................................................................................... 

○ Nu  

 Număr contract / document de vidanjare și 

valabilitate: 

........................................................................................ 

Intervalul de vidanjare: 

□ lunar   □ trimestrial    □ anual    □ altul: ................ 

 Nume  operator economic care vidanjează ape uzate: ......................................................................................... 

Volum de apă uzată vidanjată: ................................................................................................................................ 

EPURARE 

(sisteme individuale adecvate care realizează epurarea 

apelor uzate și care descarcă apele uzate direct sau 

indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane) 

Tip evacuare: 

□ direct (când apele uzate epurate sunt descărcate 

direct în corpurile de apă de suprafață) 

□ indirect (când apele uzate epurate sunt descărcate 

indirect în corpurile de apă subterane) 

Număr autorizație de gospodărire a apelor: .......................................................................................................... 

Există o autorizație de mediu?  

○ Da (numărul și data): ………………………………………………………………………………………………………... 

○ Nu  

Nume operator economic care vidanjează nămol și număr contract: 

...................................................................................................................................................................................... 

Interval de preluare a nămolului: ........................................................................................................................... 

 

* pentru validarea identității vă rugăm să anexați copia actului de identitate din care să rezulte datele de 

identificare. 
 
□ Cunoscând  dispoziţiile Art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere 

următoarele: toate datele și informațiile completate, sunt complete, reale și corecte. 

 

□ Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor 

mele cu caracter personal de către Primaria municipiului Suceava , conform Regulamentului (UE) 679 / 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

      Data:                                                                                                Nume, prenume, 

_______________                                                                                                         ________________ 

  

                                                                                                 Semnatura,

                                              

                                                                                           ________________       


