
 

 

Către: PRIMĂRIA COMUNEI ZETEA 

 

Formular de înscriere sistem individual adecvat (S.I.A.) de colectare  

conform H.G. nr. 714/2022 

 
 

Subsemnatul(a)______________________________CNP/CUI:_________________________,

domiciliat(a) în judeţul_________________, localitatea_________________, cod poștal___________, 

str._____________________, nr.___, bloc.____sc.___ap.___,telefon:_________________________, 

e-mail:__________________________ 

Reprezentat legal al __________________________, C.U.I./C.I.F.:____________________, 

cu sediul în județul _____________, localitatea _______________, str._______________________, 

nr.____, bl.____, sc.___, et.__, ap.___, telefon: _____________________, e-mail:________________ 

 Înaintez acest formular în vederea înregistrării S.I.A. (sistem individual adecvat de colectare) 

localizat în județul Hargita, comuna Zetea, satul ________________, str.__________________, 

nr._____, bl.____, sc.___, et.___, ap.___, aflat în proprietatea ________________________________ 

având următoarele caracteristici:  

 

1. Există o autorizație de construire pentru sistem de colectare? 

 Da      Numărul și data ______/____________ 

 Nu 

2. Numărul de persoane deservite de Sistemul individual adecvat de colectare?  _______________  

3. Tipul sistemului de evacuare a apelor uzate menajere de care beneficiați? 

 Fosă septică vidanjabilă betonată, nestandardizată 

 Fosă septică profesională standardizată 

 Alte (descrieți): 

 

4. Capacitate proiectată S.I.A.(mc) _____________________________ _____________________  

5. Cine exploatează și operează S.I.A.?  ______________________________________________  

6. Dețineți contract de vidanjare? 

 Da (număr contract și valabilitate)  __________________________________________  

 Nu 

7. Nume companie care vidanjează apele uzate:  ________________________________________  

8. Echiparea vidanjei (GPS, nivel volum, sistem raportare): _______________________________  

9. Volum de apă  uzată  vidanjată conform contract, în mc _____________________________ 

10. Nume rețea de canalizare / stație de epurare unde se descarcă vidanjele_________________ 

11. Volum total anual de apă uzată vidanjat, în mc:  ______________________________________  

12. Frecvență de vidanjare și descărcare ape uzate:  ______________________________________  

13. Există buletin de analiză privind  calitatea apelor uzate vidanjate? 

 Da 

 Nu 

14. Valoare concentrație medie anuală în apele vidanjate, CBO5 (mg/l)  ______________________  

 

 
DATA: ____ /____/ ________     Semnătura ____________________ 

 

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

______________________________________________________ 

Formularul se va completa integral, se va semna de către declarant. 


