
Nr. .......... / .....................                Fose septice 

CERERE 
(persoane juridice) 

Subscrisa .............................................................................................................. cu sediul în  
................................................................. str. ............................................................... nr. ........ bl. 
....... sc...... ap....... județul ...............................................  CUI .......................... cod CAEN 
........................... reprezentata legal prin dl/dna ....................................................................... tel. 
........................................... adresă de e-mail .................................. C.I./B.I.seria ............., nr. 
................................. CNP ....................................... în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1 
din H.G. nr 714 din data de 26 mai 2022 pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, 
controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a 
apelor uzate vă solicit înregistrarea sistemului individual adecvat (SIA) de colectare a apelor 
uzate cu următoarele date de identificare: 

1. Amplasament: str. ........................................................................................, nr. ................., 
data punerii în funcțiune .......................................................................... 

2. Autorizația de construire (daca exista): nr. ............... din data de ........................................... 

3. Numar persoane deservite ........ 

4. Tip SIA de colectare (bazin neetanșat fara fund sau cu pereti din zidarie / fosa vidanjabila 
nestandardizata / bazin etanșat, vidanjabil, betonat, nestandardizat / fosa septica 
standardizata / fosa septica profesionala standardizata etc.) ................................................... 

5. Exploatarea/operarea SIA este facuta de catre: proprietar/ firma ........................................... 

6. Capacitate proiectată SIA (mc) ............, material SIA ................................. 

7. Contract de vidanjare (daca exista): nr. …... din data de ................................. încheiat cu 
……………………………………. valabil pana la data de ................................................... 

8. Volum total anual de apa uzata vidanjat ............ mc 

9. Frecventa anuala de vidanjare ........................................................................................... 

10. Exista buletin de analiza privind calitatea apelor uzate vidanjate (da/nu). Daca exista, se 
precizeaza valoarea concentratiei medie anuala in apele vidanjate CBO5 (mg/l) ………….... 

11. Observatii ................................................................................................................................ 
 
Prin completarea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în Registrul de Evidență 
a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza 
cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru 
aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la 
libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal. 

 
Data:      Subsemnatul/a 
.....................................   .................................................................. 


