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ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 
COMUNA ION NECULCE 
Localitatea  Războieni, Comuna Ion Neculce, Judeţul Iaşi, cod 705311 
CIF 4541050 
Tel: 0232/710 880; Fax: 0232/710 780 
e-mail: office@primaria-ionneculce.ro   

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
A sistemelor individuale adecvate de epurare (SIAe) 

În Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate al Comunei Ion Neculce 
Tip proprietar: 

□ Persoană fizică (PF)                                                                      □ Persoană juridică (PJ) 

Nume și prenume PF/denumire PJ:___________________________________________________________________ 

Domiciliu PF1 /Sediu PJ:____________________________________________________________________________ 

Reprezentant legal PJ:_____________________________________________________________________________ 

Date de contact: tel.__________________________e-mail________________________________________________ 

Locația SIAe2: Sat___________________Str. __________________________________Nr._______________________ 

Număr autorizație de construire3:______________________________________                            □ Nu dețin autorizație 

Număr autorizație de gospodărire a apelor4_______________________________                          □ Nu dețin autorizație 

Număr persoane deservite de SIAe5:__________________________________________________________________ 

Tip SIAe6:__________________Nivel de epurare realizat7:________________Capacitate proiectată SIAc8:_____mc/zi 

Capacitate proiectată SIAe în locuitori echivalenți9_______________________________________________________ 

Parametri proiectare SIAe CB0510________________________________________Kg/zi 

Tip evacuare11:  □  Directă                                  □ Indirectă 

Cine exploatează și operează SIAc12:     □ Proprietar         □Prestator servicii 

Contract de mentenanță și operare: Nr. înreg.__________________ Prestator servicii_________________________ 

Cine monitorizează calitatea apelor uzate epurate13:  

□Prestator servicii__________________________ □Laborator_____________________________________________ 

Nr. buletin de analiză/comandă/contract de monitorizare: ________________________________________________ 

Frecvența de monitorizare calitate ape uzate epurate14:___________________________________________________ 

Prestator servicii vidanjare nămol15:__________________________________________________________________ 

Frecvență vidanjare nămol de epurare16:_________________Volum total anual nămol epurare vidanjat17: _______mc 

Stație de epurare unde se tratează nămolul:___________________________________________________________ 

Prin completarea și transmiterea 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 al Comunei Ion 
Neculce. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.  

Data  Nume și prenume  
Semnătură  

  
!NOTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE PE VERSO 
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NOTE ȘI INSTRUCȚIUNI COMPLETARE: 

1Domiciliul legal (din cartea de identitate). 

2Adresa la care se află fizic sistemul individual adecvat de epurare, care poate fi diferită de domiciliul proprietarului. 

3 Conform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 714/2022, sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate vor fi 
autorizate prin autorizația de construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) 
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Dacă nu deține autorizație, se lasă spațiul necompletat și se bifează varianta „Nu dețin”. 

4Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și descarcă apele uzate epurate direct 
sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, conform art. 5 alin. (1)  din H.G. nr. 714/2022, deținătorii 
acestor sisteme au obligația obținerii avizului și autorizației de gospodărire a apelor, conform art. 50 alin. (1) din Legea  
nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Dacă nu deține autorizație, se lasă spațiul necompletat și se 
bifează varianta „Nu dețin”, cu mențiunea că există obligația legală pentru această categorie de deținători de a obține 
autorizația de gospodăriere a apelor în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a H.G. nr. 714/2022.  

5Se completează numărul persoanelor care locuiesc efectiv/lucrează în spațiul conectat la SIAe chiar dacă nu au 
domiciliul legal la acea adresă, inclusiv minorii. 

6Denumirea comercială a stației de epurare a apelor uzate menajere achiziționată dacă aceasta este standardizată/ tip 
constructiv, etc., conform prevederilor art. 7 alin (2) din HG nr. 714/2022, instalaţiile standardizate de tip bazine 
vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în 
vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 
12566-7:2016. 

7Primar - epurare mecanică (procese fizice și/sau chimice); secundar - epurare biologică (proces biologic); terțiar - 
epurare biologică avansată (proces biologic) cu îndepărtare nutrienților (azot total și fosfor total), eventual și 
UV/clorinare și alte procedee ca etapă de finisare.  

8,9,10 Caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate 
de la producători (ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.). 

11Conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, tipul de evacuare se referă la descărcarea în apele de suprafață (directă) 
și în apele subterane (indirecta), în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare.             

12Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate 
revin proprietarului acestor sisteme.” Proprietarul poate realiza singur exploatarea și întreținerea SIA epurare sau 
poate încheia un contract cu firme specilizate, după perioada de mentenață prevăzută în contractul de achiziționare a 
SIA epurare. 

13, 14 Conform art. 14 al HG nr. 714/2022, proprietarii SIA epurare au obligaţia realizării unei monitorizări proprii a 
calităţii apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puțin o dată pe an, ce poate fi demonstrată  în baza unui buletin 
de analiză/ contract încheiat pentu servicii de monitorizare a calității apelor.  

15Conform art. 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea 
nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată de vidanjare. În cazul în care nămolul rezultat nu se 
vidanjează, ci este utilizat atunci se trece „Nu este cazul”. 

16Conform declarației proprietarului sau conform contractului de  prestare servicii vidanjare nămol. 

17Conform contractului de  prestare servicii vidanjare nămol. În cazul in care nămolul rezultat nu se vidanjeaza, ci este 
utilizat atunci se trece „Nu este cazul”.           
  


