
                                                                                                                                           

                                                                                 
                                                               CERERE

Subsemnatul(a)_____________________________CNP_________________________cu.domiciliul/sediul

Loc._____________________Str._________________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:  

Loc.___________________ str._____________________nr._______jud.__________

Tipul sistemului individual adecvat de care beneficiez:     

 ● fosa septica care trateaza apele uzate  (  ●   beton         ●  plastic       ●  otel        ●  fibra de sticla)      

● bazin vidanjabil etans (  ●  plastic            ●   fibra de sticla          ●   beton )

● bazin din beton cu evacuare in sol (neconform)

●epurare (microstatie 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 si drenare in sol               ●  drenare in sol (neconforma) 

Contract de vidanjare nr._______/___.___._______încheiat cu SC  _____________________________

Capacitate proiectata (mc)____________                                  Numar persoane care deservesc____________

Anexez:     

●  Copia Autorizației de construire a sistemului adecvat (daca este cazul)
●  Copia Contractului cu firma de vidanjare 
●  Copia Certificatului de calitate/conformitate pentru bazinele /fosele de epurare achiziţionate de la producători
●  Copia Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte verificarea etanșărilor;

●  Copia Contractului de descarcare intr-o statie de epurare.
● Copie C.I
                          

                          Data    ________                                                 Semnătura  ________________

Am luat la cunoștinta  că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform regulamentului UE 2016/679 din 27.04.2016 
privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 
date.
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