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C E R E R E

Subsemnatul/Subsemnata.................................................................................................cu

domiciliul în..........................................., sat..................................str....................................,  nr.

.........., bl......................,sc.............., ap.................. județul...................................................,

tel............................................, adresă de e-mail........................................................................,

posesor/oare a C.I. seria ...............,nr........................eliberat  de...............................................,

CNP.........................................................................., în conformitate cu prev art 11 alin 1 din H.G.
nr 714 din data de 26 mai 2022 pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul,
exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate vă
solicit înregistrarea sistemului individual adecvat de epurare a apelor uzate cu următoarele date de
identificare:
1.Amplasament:Strada............................................................, nr............., sat.......................................

comuna Aluniş, judeţul Prahova.

2.AM/NU AM  autorizaţie de punere   în funcțiune a sistemului individual adecvat (SIA):...........

Dacă DA: autorizație de construire: numărul.........., data eliberării.......................

3. AM/NU AM  autorizaţie degospodărirea apelor SIA:...........

Dacă DA: autorizație de gospodărirea apelor: numărul.........., data eliberării.......................

3.Nr. de persoane deservit de SIA:......................

4.Tip SIA de colectare:..........................................................................................................................

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

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

5.Nivel de epurare realizat:[ ] primar; [ ] secundar; [ ] terţiar; [ ] altele

6.Capacitatea proiectată a SIA (m.c./zi).................................................................................................

7.Capacitatea proiectată a SIA în locuitori echivalenţi..........................................................................

8.Parametrii proiectare SIA, CBO5 (kg/zi)...........................................................................................

9.Tip evacuare: [ ] directă; [ ] indirectă

10.Cine expoatează şi operează SIA?....................................................................................................

11.Nr.şi data contractului de mentenanţă SIA.......................................................................................

12.Cine monitorizează calitatea apelor uzate epurate............................................................................

13.Nr. şi data buletinului de analiză/comenzii/contractului de monitorizare a calităţii apei uzate

epurate....................................................................................................................................................

14.Frecvenţa de monitorizare caliatate pe uzate epurate......................................................................
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15.Volumul total anual de nămol de epurare vidanjat (m.c.).....................................

16.Frecvenţa de vidanjare a nămolului de epurare...................................

17.Numele firmei care asigură vidanjarea nămolului de epurare.........................................................

18.Numele staţiei unde se tratează nămolul de epurare............................................

Anexăm în copie:
[  ]Autorizația de construire nr.............../....................................................
[  ]Autorizaţia de gospodărire a apelor nr............./.....................................
[ ] Documenteţia tehnică SIA
[ ]Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate
etanșările nr.........................../.................................................................
[ ]Certificate de calitate/conformitate pentru bazinele/administrațiile de epurare achiziționate de la
producători
[ ] Contractul de mentenanţă SIA nr................/.................................
[ ]Contract/comandă de vidanjare  nămol de epurare nr................/..........................
[ ]Buletin de analiză/comandă contract de monitorizare   calitatea ape uzate epurate nr......../.............

Data:.............................                                                      Semnătura
........................................

Acest document conține date cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 / 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Prin prezenta îmi
exprim consințământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop.


