
Nr. …….. / ………………………… 

 

 

 

 
                                                      Formular de înscriere 

în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea şi epurarea 

apelor uzate al comunei Oituz, 

 

 

    Conform HOTĂRIRII nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, 

construcţia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea şi intreţinerea sistemelor individuale 
adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate. 

  - Tip personalitate:  □ Persoană fizică  □ Persoană juridică 

  - Numele şi prenumele/Denumire societate: _________________________________________ 
  - CNP/CUI:  __________________________________________________________________ 

  - Sat/Stradă şi număr: __________________________________________________________ 

  - Comuna,___________________________________Judeţ Bacău_______________________      
  - Telefon: __________________________ Email: ____________________________________ 

- Activitatea principală conform Cod CAEN (acest camp se completează numai de persoane 

juridice): ____________________________________________________________________         
  - Descrierea activităţii societăţii (acest camp se completează numai de persoane juridice): 

_____________________________________________________________________________ 

  - Există o autorizaţie de mediu?  

 □  Da Numărul şi data (dacă există): ______________________________________________ 

 □  Nu 

- Există o autorizaţie de construire pentru sistemele de colectare?  

 □  Da Numărul şi data (dacă există): ______________________________________________ 

 □  Nu  

  - Sistemul individual de care beneficiaţi:  □ Colectare   □ Epurare 

  - Numarul de persoane deservite de sitemul de colectare □ Nr._____________________ 

  - Sursa de alimentare cu apă de care beneficiaţi: □ Din reţeaua publică □ Din surse 

Individuale 

  - Descrieţi sistemul de colectare a apelor uzate menajere de care beneficiaţi: 

 □tip de colectare ___________________________________ □ capacitate -mc_____________   

  - Descrieţi cine exploateaza și cine opereaza sistemul  de colectare: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

-  Numărul şi data contractului încheiat cu societatea de vidanjare: 

 □  Da Numărul şi data (dacă există): ______________________________________________ 

 □  Nu  

- Descrieţi modul în care se realizează epurarea apelor uzate: 

-- Descrieţi modul în care monitorizaţi descărcarea apelor uzate : 

_____________________________________________________________________________ 

- Descrieţi numele rețelei de canalizare sau stației de epurare unde se descarcă apele uzate:  

□___________________________________________________________________________,  

Volumul de apa uzată vidanjadă □ mc_________, 

Frecvența de vidanjare  □ ____________________  

Buletin de analiză a apelor uzate : 

□  Da Numărul şi data (dacă există): ______________________________________________ 

□  Nu  

 

 

Data: ________________ Semnătura: ____________________ 


