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FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) pentru colectarea și 

epurarea apelor uzate 

 
Toate câmpurile sunt obligatorii 

 

Tip înscriere: 

 Persoană fizică 

 Persoană juridică 

 

Numele și prenumele dvs/Denumirea entității juridice: 

 

__________________________________________________________ 

 

CNP/CUI: 

 

__________________________________ 

 

Adresa completă: 

(strada, numărul, localitate, județ) 

 

___________________________________________________________ 

 

Telefon: 

 

_________________________________ 

 

Nr autorizatie constructie _____________ 

 

Aveti autorizație de gospodărirea apelor (SGA)? (doar in cazul persoanelor juridice): 

 Da. Număr și data _____________ 

 Nu 

 

Număr persoane deservite de SIA ____ 

 

 

Sistemul individual de care beneficiați: 

 Colectare 

 Epurare 

 

Nivel de epurare realizat (primar/secundar/terțiar/altele) ___________ 

 

Capacitate proiectată SIA în mc/zi  ____________1 

 

Capacitate proiectata SIA în locuitori echivalenți ___________2 

 

Parametrii proiectare SIA, CBO5 (kg/zi) ________________3 

 

Tip evacuare  (directă/indirectă) _______________________ 
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Cine exploateaza SIA __________________ 

 

Cine operează SIA (in cazul în care e diferit de cel care exploatează) ____________________ 

 

Nr. contract de mentenanță/operare ______________ 

 

Cine monitorizează calitatea apelor uzate epurate _______________________ 

 

Nr buletin de analiza/comanda/contract monitorizare calitate ape uzate epurate ____________ 

 

Frecvența de monitorizare calitate ape epurate (lunar/semestrial/anual) ______________ 

 

Volum total anual nămol epurare vidanjat în mc ___________4 

 

Nume firmă de vidanjare nămol ____________________ 

 

Frecvență vidanjare nămol (lunar/semestrial/anual/alta - menționati)___________________ 

 

Nume instalație unde se tratează nămolul de epurare _____________________ 

 

Parametri pentru ape uzate epurate prevăzuți în autorizația de gospodărirea apelor l/s, mg/l 

_____________ 

 

Parametri pentru ape uzate epurate realizați, l/s, mg/l _____________________ 

 

 

Semnătura, 

 

_______________________ 

 
Prin completarea și transmiterea acestui formular sunteti 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 Crizbav. Prelucrarea datelor cu caracter personal se 

va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European 

și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui 

tip de date cu caracter personal. 

 

 
1, 2, 3 Datele se regăsesc în documentele tehnice și certificatele de calitate/confomitate achizitionate 

de la producatori 
4 În cazul în care nămolul rezultat nu se vidanjează, se trece “Nu este cazul” 

 

 


