
Nr…………../………………                

  CĂTRE, 

PRIMĂRIA  COMUNEI  SIMNICU DE SUS 

CERERE 

 Subscrisa............................................. cu sediul în....................................., str.........................., 

nr........, bl........, ap....... județul Dolj, cod unic de identificare................................ înregistrat la registrul 

comerţului............................., reprezentată legal prin dl/dna..................................................... în calitate 

de.....................................,domiciliat în: loc....................................., strada................................., nr......, bl... 

sc.... et.... ap..., judeţul Dolj, tel.............................., adresă de e-mail ……………………………. 

posesorul B.I./C.I./A.I./Paşaport seria.................. nr.................... eliberat/ă de........................................ la 

data de:.................., în conformitate cu prev 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 de colectare și epurare a apelor uzate cu următoarele date de identificare:  

Amplasament: comuna Simnicu de Sus, sat……………………,strada.........................................., 

nr................., tarla…………….,parcela………………. 

Data punerii in functiune a sistemului individual adecvat:……………………………… 

Autorizația de construire: numărul...................data eliberării........................, emisa de..................... 

Descrierea sistemului individual adecvat:  

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Anexăm în copie:  

a) Autorizația de construire nr ........................./................................................  

b) Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările 

nr......../........ 

c) Certificate de calitate/conformitate pentru bazinele/administrațiile de epurare achiziționate de la  

producători.  

Data:                                                                                                                    Subsemnatul/ta  

 

 

PS: Formularul se depune la registratura Primăriei comunei Simnicu de Sus– str .Craiovei, nr. 10, sat Dudovicesti, ori se poate transmite prin utilizarea 

mijloacelor electronice pe adresa de e-mail simnicudesus@yahoo.com egistrul de Evidență a 

mailto:simnicudesus@yahoo.com


ate 

Persoane fizice și persoane juridice 

 PROCESUL 
 REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU 

COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE 

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, 
construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale 
adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a 
spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se 
înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și 
Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Timișoara în termen de 120 de zile de la conectarea 
incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. 

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate 
construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de 
zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului. 

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor 
pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea 
sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către 
persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. 

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE 
PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE 

Vă rugăm înscrieți-vă în Registru până la data de 30 octombrie 2022. 

 

 

https://decidem.primariatm.ro/processes/RegistruEvidentaApeUzate
https://decidem.primariatm.ro/processes/RegistruEvidentaApeUzate/f/52/
https://decidem.primariatm.ro/processes/RegistruEvidentaApeUzate/f/52/

