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FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare și Epurare a 

Apelor Uzate organizat pentru U.A.T. Oraș Salcea, județul Suceava 

 

*conform art. 11 din Criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și 

întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, aprobate prin HG nr. 714/2022 

privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și 

întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate 

 

 

 Nr.__________/ ______________  

 

 

Subsemnatul/a _________________________________________________, domiciliat/ă 

în loc. __________________, str. ______________________________________, nr._______, 

jud. _________________ identificat/ă cu CI/BI seria _____ nr.___________, vă solicit înscrierea 

în Registrul de  Evidență a Sistemelor Individuale adecvate de colectare și epurare a Apelor uzate, 

înființat la nivelul U.A.T. - Oraș Salcea, județul Suceava a sistemului individual adecvat de 

colectare și/sau epurare a apelor uzate.  

Menționez următoarele:  

1. Proprietar: PERSOANA FIZICĂ______________________________________________  

2. PERSOANA JURIDICĂ ____________________________________________________ 

reprezentată de ___________________________________________________________, 

identificat/ă cu CI/BI/PASAPORT seria _______, număr _________________  

3. CNP (PF) ___________________________________________________________ CUI / 

CIF (PJ) __________________________________________________  

4. Domiciliul / sediul social ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Telefon: ____________________; e-mail: ______________________________________ 

6. Adresa sistemului individual adecvat de colectare și/sau epurare a apelor uzate: 

________________________________________________________________________ 

7. Sistemul individual este de:  

 Colectare  

 Epurare  

 Colectare și epurare 

8.  Sursa de apă deținută este:  

 Sursă publică  

 Sursă privată 

9. Există Autorizație de Construire pentru sistem?  

 Da (Emitent_______________________, număr__________, data _____________)  

 Nu  

10.  Există Acord/Autorizație de mediu?  

 Da (Emitent_______________________, număr__________, data _____________) 

 Nu  
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11.  Există Aviz și/sau Autorizație de la sistemul gospodărire a apelor?  

 Da (Emitent_______________________, număr__________, data _____________) 

 Nu  

12.  Capacitatea proiectată a sistemului, în metri cubi: ___________ 

13.  Număr persoane deservite de SIA (locuitori): _______________ 

14.  Anul punerii în funcțiune a sistemului (SIA) ________________ 

15.  Există contract cu firmă autorizată de vidanjare?  

 Da (Emitent_______________________, număr__________, data _____________)  

 Nu 

  

16.  Nume companie care vidanjează apele uzate:___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

17.  Echiparea sistemului (GPS, nivel volum, sistem raportare) 

 Da 

 Nu 

18. Volum total anual de apă  uzată  vidanjată conform contract, în mc: _________________ 

19.  Există buletin de analiză privind calitatea apelor uzate vidanjate? (DA/NU) 

 Da 

 Nu 

 

Data, .................................     Numele, prenumele și semnătura 

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

 

 

 

 

ACORD 

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 Îmi exprim în mod expres consimțământul, ca U.A.T. – Oraș Salcea prin compartimentele 

sale, să proceseze și/sau să transmită datele mele cu caracter personal în scopul strict solicitat, 

respectând Regulamentul (UE) 679/2016 pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

 Confirm că am luat cunoștință și sunt informat asupra prevederilor și politicii de securitate 

a datelor cu caracter personal, conferite de Regulamentul (UE) 679/2016, privind riscurile 

prelucrării datelor, condițiile, drepturile mele privind protecția datelor cu caracter personal și 

responsabilitățile în acest sens. 

 

Data, .................................     Numele, prenumele și semnătura 

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


