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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   

 

 

Nr. 7642/14.07.2022 

ANUNȚ PUBLIC 

I.CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

PERSOANELE FIZICE ȘI PERSOANELE JURIDICE, utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă 
(INCLUSIV cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă) au : 

 OBLIGAȚIA de a se racorda la sistemul public de canalizare existent, conform legii; 
 OBLIGAȚIA de a se racorda la sistemul public de canalizare nou-înființat, în termen de 

cel mult 1 an de la punerea în funcțiune a acestora;  
 OBLIGAȚIA utilizării sistemelor individuale adecvate sau alte sisteme corespunzătoare 

care pot asigura același nivel de protecție a mediului, în situația în care instalarea unei 
rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra 
mediului sau din motive economice. 

 

Nerespectarea obligației de racordare la sistemul public de canalizare constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei. 
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II. CONFORM PREVEDERILOR 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: 

SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE (bazine vidanjabile, fose, etc.) pot 
fi autorizate: 

- unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punct de vedere 
al impactului asupra mediului sau din motive economice sau 

- până la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare nou-înființate. 

SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE de colectare și indiferent de modul de epurare a 
apelor uzate, vor fi autorizate prin autorizația de construire, emisă de autoritatea 
competentă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Pentru SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE care realizează epurarea apelor uzate și 
descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau 
subterane, se va obține avizul și autorizația de gospodărire a apelor, în condițiile Legii apelor 
nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

PERSOANELE FIZICE ȘI PERSOANELE JURIDICE, proprietari ai spațiilor conectate la un 
sistem individual adecvat de epurare au obligația de a înscrie sistemul de epurare în Registrul 
de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate 
al Comunei Ion Neculce, 

- în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau 
epurare a apelor uzate; 

- în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului în cazul 
sistemelor individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern 
nr. 714 din 26 mai 2022.  

 Nerespectarea acestei obligații de către persoanele fizice și juridice constituie  
contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei (art. 23 din 
Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022).  

 

 

 

 



 
 

Pagină 3 din 3 
 

III. ÎNREGISTRAREA sistemelor individuale 
adecvate (FOSE, BAZINE VIDANJABILE, ETC.) în 
Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale 
Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al 
Comunei Ion Neculce, se face în baza unui FORMULAR 

- disponibil pe suport hârtie la sediul Primăriei 
Comunei Ion Neculce sau  

- descărcat de aici.  

 

TERMEN LIMITĂ: 30.11.2022 

 

Formularele completate, la care se anexează (doar 
pentru extragere date necesare completării registrului) 
contractele de vidanjare sau contractele de preluare 
nămol, după caz, se depun la registratura primăriei 
Comunei Ion Neculce, în timpul programului de 
funcționare sau se pot transmite electronic, la adresa 
de e-mail office@primaria-ionneculce.ro.  
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