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Anunț 

privind înscrierea în Registrul de Evidență a 

Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și 

Epurarea Apelor Uzate 
Conform Hotărârii de Guvern 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 ai 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. 

ATENȚIE! 

 Proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul 

de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 

de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate. 

  

 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 respectiva hotărâre  privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, 

înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și 

epurare a apelor uzate, neînscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru 
Colectarea și Epurarea Apelor Uzate de către persoanele fizice și juridice, constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul împuternicit al Gărzii 

Naţionale de Mediu şi al Inspecţiei Apelor din cadrul autorităţii de gospodărire a apelor. 

30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor 

Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor  Uzate. 
Formularele de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a 

apelor uzate la nivelul comunei Șoimuș  se completează și se depune la sediul Primăriei Comunei Șoimuș. 

Aveți la dispoziție formularele: 

 Formular de înscriere a Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare și 

Epurare a Apelor Uzate în Registrul de Evidență a Sistemelor 

Individuale Adecvate pentru Colectarea Apelor Uzate al comunei 

Șoimuș. 

 
Primăria Comunei Șoimuș 

https://primariacostestiag.ro/wp-content/uploads/2022/10/Formular-inscriere-in-registrul-de-evidenta-a-sistemelor-individuale-PMP-COLECTARE-fose.docx
https://primariacostestiag.ro/wp-content/uploads/2022/10/Formular-inscriere-in-registrul-de-evidenta-a-sistemelor-individuale-PMP-COLECTARE-fose.docx
https://primariacostestiag.ro/wp-content/uploads/2022/10/Formular-inscriere-in-registrul-de-evidenta-a-sistemelor-individuale-PMP-COLECTARE-fose.docx


ROMÂNIA- JUDEŢUL HUNEDOARA                                                          

COMUNA ŞOIMUŞ                                                                                             

CP-337450 Şoimuş, str. Principală, nr. 310, jud. Hunedoara                     

Tel./fax: +40 254 237 350 e-mail: primariasoimus@gmail.com  

Către  

PRIMĂRIA COMUNEI ȘOIMUȘ 

Formular de înregistrare a sistemului de colectare și 

epurare a apelor uzate 

 Subsemnatul(a)______________________________________ cu domiciliul în 

_____________________________, Strada _________________________, numărul 

_______, sat _______________________, telefon __________________, Adresa de e-mail 

_______________________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. 

seria ________, numărul _____________________, eliberat de ____________________, la 

data de ______________, CNP ________________________________, în conformitate cu 

prevederile art. 11, alin. (1) din HG 714/2022 pentru autorizarea construcției, 

înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate 

de colectare și epurare a apelor uzate cu următoarele date de identificare: Amplasament: 

Localitatea: __________________, strada _____________________, numărul _______, 

județul __________________ Data punerii în funcțiune a a sistemului individual adecvat 

(FOSA SEPTICĂ): ____________________ Autorizație de construire: Numărul 

__________________________, data eliberării ____________________, emisă de 

______________________ Descrierea sistemului individual adecvat (fosă septică, material de 

construcție,capacitate): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Anexez în copie:  

-Autorizația de construire numărul ______________________/_______________________________;  

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

numărul ________________/___________________________;  

   - Contract firmă de vidanjare numărul _____________________/___________________________;  

- Certificate de calitate/conformitate pentru bazinele/administrațiile de epurare achiziționate de la 

producători – achiziția fosei;  

- Cartea de identitate.  

Data:……………                                                                 Semnătura:…………     

 Formularul și documentele anexate se depun la Registratura Comunei Șoimuș sau pot fi 

transmise prin e-mail la adresa: primariasoimus@gmail.com. 

mailto:primariasoimus@gmail.com

