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 Formular înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate 

de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul UAT Tortoman  

conform HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, 

înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de 

colectare şi epurare a apelor uzate  

 

Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................................... cu 

domiciliul/sediul în ...................................................., str. ........................................... nr. ........, bl........ 

sc......, ap...........,județul ..............................., tel. ....................................., adresă de email 

……………………………...................………., posesor/ posesoare a C.I. seria: ………, nr. ……………..,eliberat de: 

............................................................................, CNP ............................................................., in 

calitate de reprezentant al …………………………………………………………………………………..………………………, CUI 

…………………………………………. în conformitate cu prevederile art. 11 din H.G. nr 714/2022 pentru 

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

individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate vă solicit, în calitate de proprietar, 

înregistrarea sistemului individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate cu următoarele date 

de identificare:  

Amplasament Strada: .................................................................., nr. ................, localitate: 

....................................., Comuna Tortoman, jud. Constanța.  

Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați*  

* Bifați toate opțiunile care se aplică  

 

a) Din rețea publică  

b) Din surse individuale  

Număr persoane deservite (locuitori)*__________________ 
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Numărul autorizației de construire*  

*Conform prevederilor art. 3 din HG nr. 714/2022, sistemele individuale adecvate de epurare a 

apelor uzate vor fi autorizate prin autorizaţia de construire emisă de autoritatea competentă, cu 

respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 * 

*Dacă nu există se trece „Nu este cazul”.  

……………………………….  

Numărul autorizației de gospodărirea apelor* 

 *Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate şi care descarcă apele 

uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafaţă sau subterane, conform art. 5 

alin(1) al HG nr. 714/2022, deţinătorii acestor sisteme au obligaţia obţinerii avizului şi autorizaţiei de 

gospodărire a apelor, conform art. 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completărilor 

ulterioare.  

*Dacă nu există se trece „Nu este cazul”. 

 ………………………………  

Nivel de epurare realizat*  

*Primar - epurare mecanică (procese fizice și/sau chimice);  

Secundar - epurare biologică (proces biologic);  

Terțiar - epurare biologică avansată (proces biologic) cu îndepărtare nutrienților (azot total și fosfor 

total)  

a) Primar  

b) Secundar 

 c) Terțiar 

d) Nu este cazul  
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Capacitatea proiectată*  

*mc/zi ___________ 

Capacitatea proiectată* 

 *locuitori echivalenți __________ 

Tip evacuare* 

 * tipul de evacuare se referă la descărcarea în apele de suprafață (directă) și în apele subterane 

(indirecta) 

 * dacă nu există se trece „Nu este cazul”.  

a) Directă  

b) Indirectă  

c) Nu este cazul  

Cine exploatează și operează * 

 *Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemelor 

individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.” Proprietarul poate realiza singur 

exploatarea și întreținerea SIA epurare sau poate încheia un contract cu firme specilizate. 

…………………………………………………………………………………………..  

Numărul contractului de mentenanță/operare*  

*Dacă nu există se trece „Nu este cazul”. ……………………………………………  

Firma specializată/laboratorul care monitorizează calitatea apelor uzate epurate*  

*Dacă nu există se trece „Nu este cazul”. ……………………………………………. 
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Frecvența de monitorizare calitate ape uzate epurate* 

a) anual  

b) trimestrială 

 c) lunar  

d) Nu este cazul  

Volumul  total anual de nămol epurare vidanjat, in mc*  

*Conform art. 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, pentru toate sistemele individuale adecvate este 

obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată de vidanjare.In 

cazul in care namolul rezultat nu se vidanjeaza, ci este utilizat atunci se trece „Nu este cazul”. 

……………………………….  

Nume firmă de vidanjare nămol* 

 *Dacă nu există se trece „Nu este cazul”. …………………………….. 

 Frecvență vidanjare nămol de epurare* 

 a) Anual 

 b) Trimestrial  

c) Lunar  

d) Nu este cazul  

   Prin completarea acestui formular îmi asum veridicitatea și corectitudinea datelor completate în 

chestionar și îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

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 și 

completările ulterioare.  

            Data                                                                                                                           Semnătura  

_________________                                                                                     ___________________________ 


