ANUNȚ
pentru gospodarii care dețin fose septice în curți
Urmare intrării în vigoare a 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, persoanele
fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem
individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul
de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și
Epurarea Apelor Uzate al primăriei comunei Dimăcheni în termen de 120
de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau
epurare a apelor uzate.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale
adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ, cu
termen până la 31 octombrie 2022 . În Registrul de Evidență a
Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor
Uzate, persoanele fizice și juridice completează informațiile privind datele
personale de identificare, date privind autorizația de mediu în cazul
persoanelor juridice, sistemul individual de care beneficiază solicitantul,
sursa de alimentare cu apă de care beneficiază, descrierea sistemului de
evacuare a apelor uzate menajere de care beneficiază, modul în care se
realizează epurarea apelor uzate, descrierea modului în care beneficiarul
monitorizează descărcarea apelor uzate și numărul și data contractului
încheiat cu societatea de vidanjare.
Vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu art. 23 din
Hotărârea 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, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a
dispozițiilor privind înscrierea în Registru constituie contravenție și
se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
Punem la dispoziție formularul de înscriere care, după completare,
se
poate
transmite
la
adresa
de
email
a
primăriei
(primariadimacheni@yahoo.com) sau se poate depune personal la
registratura primăriei.

COMUNA DIMĂCHENI
Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale
Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Dimăcheni
Conform HOTĂRÂRII 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.
□ Tip Personalitate: ○ Persoană fizică ○ Persoană juridică
□ Numele dumneavoastră/Denumire societate: ___________________________________________
□ CNP/CUI: __________________________________________
□ Adresa completă: Comuna Dimăcheni,
________________________ , nr. _______

sat

_________________________,

Strada

Detalii imobil:_______________________________________________________________________
□ Telefon: ____________________________ □ Email: ______________________________
□ Activitate principală conform Cod CAEN (acest câmp se completează numai de persoane juridice):
___________________________________________________________________
□ Descrierea activității societății (acest câmp se completează numai de persoane juridice):
___________________________________________________________________
□ Există o autorizație de mediu? (acest câmp se completează numai de persoane juridice):
○ Da Numărul și data (dacă există):___________________________________
○ Nu □ Există o autorizație de construire pentru sistemele de colectare? (acest câmp se completează
numai de persoane juridice):
○ Da Numărul și data (dacă există):___________________________________
○ Nu
□ Sistemul individual de care beneficiați: ○ Colectare ○ Epurare
□ Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați: ○ Din rețeaua publică ○ Din surse individuale
□ Descrieți sistemul de evacuare a apelor uzate menajere de care
____________________________________________________________________

beneficiați:

□
Descrieți
modul
în
care
se
realizează
epurarea
apelor
____________________________________________________________________

uzate:

□
Descrieți
modul
în
care
monitorizați
descărcarea
apelor
____________________________________________________________________

uzate:

□ Numărul și Data Contractului încheiat cu Societatea de Vidanjare (acest câmp se completează numai
de
persoane
juridice):
____________________________________________________________________
Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor
mele cu caracter personal de către Primăria Dimăcheni , 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.

Data,

Semnătura,

