
 

Formular înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de 

colectare si epurare a apelor uzate la nivelul UAT Mircea Vodă 

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 Mircea Vodă, jud. Constanța. 

Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați* 
* Bifați toate opțiunile care se aplică 

1 Din rețea publică 
1 Din surse individuale 

Număr persoane deservite (locuitori)* 

 
 
Autorizatie  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  
1Da (Numarul si data eliberarii): ………………………………… 
1Nu 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
 

JUDEŢUL CONSTANŢA  
COMUNA MIRCEA VODĂ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
907200, Str. Primăriei, nr. 47, Mircea Vodă, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/838140, e-mail: primar@primaria-mirceavoda.ro, C.F. 4514632 



Campurile de mai jos se completeaza in cazul detinatorilor de sisteme individuale 
adecvate (SIA) de COLECTARE a apelor uzate 

 
Descrierea tipului SIA de colectare (ex. Bazin vidanjabil, fosa etans vidanjabila betonata 
standardizata/nestandardizata, fosa septica, etc. ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......... 
Se poate preciza denumirea comercială a instalație achiziționată dacă aceasta este standardizată  / tip constructiv, 
etc., conform prevederilor art. 7 din HG nr. 714/2022, instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe 
pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv 
SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-
7:2016. În lipsa standardizării se menționează tipul și materialele de construcție (ex. bazin etanș vidanjabil, din 
beton, nestandardizat) 
 
 
Capacitatea proiectată SIA colectare  *mc 

 
 

 
Cine exploatează și operează SIA * 
*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. 

1 Proprietar  

1 Firma specializata. Denumirea firmei specializate……………………………………………. 

 

Exista contract de vidanjare? 

# Da 
Denumirea societatii ………………………………………………………………………………….. 
Numar contract de vidanjare …………………………………………………………………………. 
Termen de valabilitate al contractului de vidanjare………………………………………………… 
Volum de apa uzata vidanjata conform contract (mc)…………………………………………….. 
Volum total anual de apa uzata vidanjat (mc) ……………………………………………………. 
Frecventa de vidanjare (ex.: lunara, bilunara, trimestriala, etc.) …………………………………. 
Nume retea de canalizare/statie de epurare unde se descarca vidanja: ………………………. 
Numarul si data contractului de preluare ape vidanjate: …………………………………………. 
# Nu 
 
Frecvența de vidanajare 

1 anual 
1 trimestrială 
1 lunar 
1 ocazional 

Volumul de apa uzata vidanjata, in mc*………………………………. 

Exista buletin de analiza privind caliatatea apelor uzate vidanjate? (DA/NU)…… 

Valoare concentrație medie anuală în apele vidanjate CBO5 (mg/l) ……………… 
 
 
 



Campurile de mai jos se completeaza in cazul detinatorilor de sisteme individuale 
adecvate (SIA) de EPURARE a apelor uzate 

Număr autorizație de gospodărirea apelor…………………………. 

Descrierea tipului SIA de epurare (ex: statie de epurare rezidentiala/statie de epurare monobloc, fosa 
septica ecologica cu instalatie de evacuare a apei uzate in campuri de 
drenaj)………………………………………………………………………………………………………………… 

(Se fac precizari privind denumirea comerciala a statiei de epurare a apelor uzate menajere achizitionata daca 
aceasta este standardizata/tip constructiv, etc.; conform prevederilor art. 7, alin. (2) din HG nr. 714/2022, instalatile 
standardizate de tip bazine vidanjabile etanse pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie sa 
respecte specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR 
EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016)  

Capacitatea proiectată SIA epurare (mc/zi) …………………………………………………. 

Capacitatea proiectată SIA epurare (locuitori echivalenti) …………………………………. 

Parametrii proiectare SIA epurare CBO5 (kg/zi) …………………………………………………. 

Nivel de epurare realizat (ex: primar, secundar, tertiar, altele)…………………………………… 

Tip evacuare SIA epurare: ( directa/ indirecta) ……………………………………………………  

Cine exploatează și operează SIA * 
*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, dupa perioada de mentenanta prevazuta in contractul 
de achizitionare a SIA epurare. 

1 Proprietar  

1 Firma specializata. Denumirea firmei specializate…………………………………………………. 

Numarul si data contractului de mentenanta/operare ………………………………………….. 

Exista contract de monitorizare a calitatii apelor uzate epurate? 

# DA 

Nume firma/laborator care asigura monitorizarea ……………………………………………… 
Numar buletin/comanda/contract monitorizare calitate ape uzate epurate si perioada de valabilitate 
………………………………………………………………………………………… 
Frecvența monitorizarii (trimestriala, semestriala, anuala) ……………………… 
# Nu  
 
Exista contract de vidanjare a namolului? 

# DA 
Nume firma care vidanjeaza ……………………………………………… 
Frecvența de vidanjare  (trimestriala, semestriala, anuala) ……………………… 
Volumul total anual namol epurare vidanjat (mc) ………………………………… 
Numele instalatiei unde se trateaza namolul de epurare ……………………….. 
# Nu 
 

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


