
CĂTRE, 

PRIMĂRIA ORAȘ NĂDLAC 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR 

INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE 

DIN ORAȘ NĂDLAC, JUDEȚUL ARAD 

 
 

Subsemnatul/a...................................................................................................... cu domiciliul 

în............................................, str................................., nr......, bl........, ap........., județul ..................... , 

tel.............................., adresa de e-mail..........................................., posesorul ......................... B.I./C.I. 

seria................................, nr......................, eliberat/ă de................................................... la data 

de................................. CNP:............................................................... 

SAU 

Subscrisa.....................................................................................................................     cu  sediul 

în......................................................,     str.....................................................,     nr......,     bl........,     ap.       , 

județul....................................., cod unic de identificare ......................................................., înregistrat la 

registrul comerțului..........................................., reprezentată legal prin 

dl/dna.....................................................................,   în       calitate       de ........................................................ , 

domiciliat în: localitatea............................., strada..................................,nr......., bl........, sc......, et......, ap.    , 

județul........................,     tel.........................,     adresa          de          e-mail .................................................... , 

posesorul.......................    B.I./C.I./Pașaport seria................................,    nr......................,    eliberat/ă 

de................................................... la data de................................., în conformitate cu prevederile art. 11 

alin. (1) din H.G. nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, 

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

și epurare a apelor uzate, vă solicit înregistrarea sistemului individual de colectare și epurare a apelor 

uzate cu următoarele date de identificare: 

Amplasament: 

Strada .........................................................., nr............, localitatea .................................... , 

județul............................... 

Data construirii şi punerii în  funcțiune a sistemului individual adecvat: 

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

Există o autorizație de construire pentru sistemele de colectare? 

○ Da Numărul și data (dacă există): ………………….…………………………………………. 

○ Nu 
Descrierea sistemului individual de colectare şi epurare: (capacitate, tip, material, alte detalii) 

Capacitate: ............................................................................................................................................. 

Aviz de gospodărire a apelor 
○ Da Numărul și data (dacă există): ………………….…………………………………………. 

○ Nu 

Autorizația de mediu (după caz): .......................................................................................................... 

Tip: ...................................................................................................................................................... 

Material: ................................................................................................................................................ 

Intervale de vidanjare /intervale de preluare nămol de la sistemul de epurare: ………………………. 

Există contract cu firmă de vidanjare? 

○ Da Numărul și data (dacă există): ………………….…………………………………………. 

○ Nu 

Descrieți modul în care se realizează epurarea apelor uzate: ......................................................... 

Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați: ○ Din rețeaua publică ○ Din surse individuale 

Sistemul individual de care beneficiați: ○ Colectare ○ Epurare 

Data, Semnătura, 

 

Anexăm în copie: 

a) B.I./C.I./ CUI 

b) Împuternicire (după caz) 

Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către UAT Oraș Nădlac , conform 

Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Formularul se depune la registratura Primăriei Oraș Nădlac sau se transmite pe adresa de                 e-mail: 

office@primaria-nadlac.ro 

mailto:primariajilava@primariajilava.ro
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