
Formular de inscriere in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate   ( SIA ) 
pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate al Comunei Tatarani 

 
        Conform HOTARARII nr 714 din 26 / 05/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, 

constructia, inscrierea /inregistrarea, controlul, exploatarea sistemelor individuale adecvate de colectare si 
epurare a apelor uzate 

 
 

□    Tip personalitate:     ○  Persoana fizica                   ○   Persoana juridical 
 
□     Numele dumneavoastra / Denumire societate :________________________________________ 
 
□     CNP / CUI : ____________________________________________ 
 
□     Adresa completa  ( detalii imobil) : 
 
                Sat  _____________________, str_________________________, nr____________ 
 
□    Telefon_____________________       □   Email_______________________________ 
 
□     Activitate principala conform CAEN ( acest camp se completeaza numai de persoanele juridice)                      
                       _______________________________________________________________ 

□     Descrierea activitatii societatii (acest camp se completeaza numai de persoanele juridice)     

                      _______________________________________________________________________________ 

□     Exista o autorizatie de mediu pentru construirea SIA? : 

         ○    Da        Numarul di data ______________________________________________ 

         ○    Nu 

□      Număr persoane deservite de SIA (locuitori)__________________________________________________ 

□      Tip SIA de colectare 1)  ________________________________________________________________ 

□       Descrieti modul in care se realizeaza epurarea apelor uzate:       

                ______________________________________________________________ 

□      Sistemul individual de care beneficiate     :     ○  Colectare                              ○ Epurare 

□      Capacitate proiectată SIA,  mc 2)_____________________________________ 

□      Cine exploatează și operează SIA? 3)_____________________________________________ 

□      Deține contract de vidanjare? 4) 

         ○    Da             Numarul di data ______________________________________________   

         ○    Nu 

□      Echiparea vidanjei (GPS, nivel volum, sistem raportare)5) ________________________________________ 

□      Volum de apă  uzată  vidanjată conform contract, în mc _________________________________________ 



□      Volum total anual de apă uzată vidanjat, în mc _______________________________________________ 

□      Frecvență de vidanjare și descărcare ape uzate ______________________________________________ 

□      Există buletin de analiză privind  calitatea apelor uzate vidanjate?  

         ○    Da         

         ○    Nu 

□      Valoare concentrație medie anuală în apele vidanjate, CBO5 (mg/l) 6) __________________________ 

 □     Nume rețea de canalizare / stație de epurare unde se descarcă vidanjele 

            __________________________________________________________________________ 

□      Sursa de alimentare cu apa de care beneficiati :   ○ Din reteaua publica      ○   Din surse individuale 

□       Numarul si data Contractului incheiat cu Societatea de Vidanjare  

                _________________________________________________________________ 

 □       Nume companie care vidanjează ape uzate    _________________________________________ 

          

 

Data        ________________                                                                               Semnatura      ____________________ 
 

 

 NOTA: 
1)  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 standardizaării se menționează tipul și 
materialele de construcție (ex. bazin etanș vidanjabil, din beton, nestandardizat) 

2) Capacitatea proiectată de colectare a SIA  este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de 
calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. volum total ape uzate stocate). 

3)  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 de colectare sau poate încheia un 
contract cu firme specilizate, după perioada de mentenață prevăzută în contractul de achiziționare a SIA de colectare. 

4)  Conform prevederilor art. 16 din HG nr. 714/2022, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare trebuie să 
doteze vidanjele cu instalaţii de determinare a volumului de apă, sisteme de raportare şi localizare GPS 

5) Contractul / acordul de preluare ape vidanjate se încheie între firmele specializate pentru servicile de vidanjare și 
transport și operatorul de servicii de apă uzată în a cărei rețea de canalizare / stație de epurare se descarcă apele uzate 
vidanjate. 

6)  Conform art. 13 din HG nr. 714/2022, la descărcarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în 
staţiile de epurare se vor respecta prevederile art. 4 şi 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru 
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările 
ulterioare. De asemenea, conform art. 5 alin(5) din legea 241/2006, preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate 
provenite de la operatori economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordaţi la reţelele publice de distribuţie a apei 
se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al 
încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de 
epurare. 

 


