
Notă: Formularul și documentele anexate se  depun  la  registratura  Comunei Recea, sau  se  transmit pe 
adresa de e-mail: office@primaria-recea.ro 

Către, 
PRIMĂRIA COMUNEI RECEA 
Compartiment Protecția Mediului 

Formular de înregistrare  
în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a 

apelor uzate 

Subsemnatul/a.......................................................... cu  domiciliul  în......................................., 
str................................., nr......, bl........, ap........., județul......................, tel.............................., adresa  de  e-
mail. ................................................, posesor/posesoare al/a ......................... B.I./C.I. seria............, 
nr......................, eliberat/ă  de................................................... la  data  de................................., 
CNP:.................................................. în  conformitate  cu  prevederile  art. 11, alin.(1)  din  HG  nr. 714/2022 
pentru  autorizarea  construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea  și  întreținerea  sistemelor 
individuale  adecvate  de  colectare  și  epurare  a  apelor  uzate (SIA)  vă  solicit  înregistrarea  în registrul 
de evidență a sistemelor  individuale adecvate   de  colectare  și  epurare  a  apelor  uzate  cu  următoarele 
date  de  identificare: 

Persoane fizice

Localitatea .............................., str. ................................................, nr. .............., județul....................... 
Dețineți Autorizație  de  construire? (DA/NU): .............. 
Dacă Da, 
Numărul.....................,data  eliberării....................., emisă  de .............................................................. 
Numărul de persoane deservite de SIA: ................................... 
Tip SIA de colectare: 
� Standardizată (de tip bazin vidanjabil etanș pentru stocarea/epurarea apelor uzate) 
� Constructiv  
Capacitate proiectată SIA în mc: ..................... 
Cine exploatează și operează SIA: ........................... 
Dețineți contract de vidanjare? (DA/NU) ........................ 
Dacă Da, 
Numărul contractului de vidanjare: .........................................., valabilitate: ............................ 
Numele companiei care vidanjează apele uzate: ..................................... 
Volumul de apă uzată vidanjată conform contractului în mc: ..................................... 
Nume rețea de canalizare/stație de epurare unde se descarcă vidanjele: ............................................. 
Volum total anual de apă uzată vidanjată în mc: ............................................... 
Frecvența de vidanjare și descărcare ape uzate: ..................................... 
Exista buletin de analiză privind calitatea apelor uzate vidanjate? (DA/NU) ...................... 
Anexez  în  copie (unde este cazul): 

a) Autorizația  de  construire  nr...................../..............................
b) Procesul  verbal  de  recepție  la  terminarea  lucrărilor  din  care  să  rezulte  că  au  fost  verificate  etanșările

nr....................../..................................... 
c) Contract firmă de vidanjare nr. .........................
d) Certificate  de  calitate/conformitate  pentru  bazinele/ administrațiile  de  epurare  achiziționate  de  la  producători
e) Carte de identitate
f) Declaratie consimțământ protecția datelor

Data ___/___/_____, Semnătura, 



Notă: Formularul și documentele anexate se  depun  la  registratura  Comunei Recea, sau  se  transmit pe 
adresa de e-mail: office@primaria-recea.ro 

DECLARAȚIE 

 Prin prezenta, îmi exprim în mod expres consimțământul pentru procesarea și 
stocarea de către Primăria Recea a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, 
inclusiv codul numeric personal, în conformitate cu Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 27 aprilie 2016     

DA   NU 

Dacă ați bifat căsuța NU, cererea dumneavoastră nu va fi înregistrată 

       Subsemnatul………………………….……………………., cu domiciliul/sediul 
în judeţul …….…………………..……, municipiul/oraşul/ comuna 
……………….………….., satul ……..…………………….., sectorul .............…., cod 
poştal ………….................….., str. ………………………………….. nr. ……, bl. ….., sc. 
…., et. …., ap. …........, telefon/fax ………………...... ... ... ... ..., e-mail 
………….................................., reprezentant al (pt. persoane juridice sau minori)  
………………..........................……………... în calitate de ................................................. 
CUI /CNP………….............................. 

 Data ____________ Semnătura__________ 


