
ROMÂNIA
JUDETUL BOTOȘANI

COMUNA GORBĂNEȘTI
Tel/Fax: 0231545148 

E-mail: primariagorbanesti@yahoo.com; www.primariagorbanesti.ro

    NR. ______  din  _____________

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 
în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) pentru colectarea și

epurarea apelor uzate al comunei GORBĂNEȘTI, judeţul BOTOȘANI

1. Tipul înscrierii:
□ Persoană fizică
□ Persoană juridică

2. Numele și prenumele dumneavoastră/Denumirea societăţii
______________________________________________________________

3. CNP/CUI
(în cazul persoanelor fizice se va completa CNP-ul, iar în cazul persoanelor juridice se
va completa CUI-ul entității juridice)

______________________________________________________________
4. Adresa completă

______________________________________________________________

5. Telefon _______________Adresa de email ___________________________

6. Activitatea principală conform CAEN 

IMPORTANT!  Acest  câmp  se  completează  numai  în  cazul  PERSOANELOR
JURIDICE

______________________________________________________________

7. Descrierea activității societății

IMPORTANT!  Acest  câmp  se  completează  numai  în  cazul  PERSOANELOR
JURIDICE

8. Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați

Bifați toate opțiunile care se aplică.

□ Din rețeaua publică
□ Din surse individuale

9. Sistemul individual de care beneficiați și capacitate proiectată

Bifați toate opțiunile care se aplică.

□ Colectare   / Capacitate: ______
□ Epurare    

mailto:primariagorbanesti@yahoo.com


10.Tip  de  sistem individual  de  colectare  (Se  poate  preciza  denumirea  comercială  a
instalație achiziționată dacă aceasta este standardizată  / tip constructiv,  etc.,  conform
prevederilor  art.  7  din  HG  nr.  714/2022,  instalaţiile  standardizate  de  tip  bazine
vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte
standardele  specifice  în  vigoare,  respectiv  SR  EN  12566-1:2016  şi  SR  EN  12566-
4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016. În lipsa
standardizaării  se  menționează  tipul  și  materialele  de  construcție  (ex.  bazin  etanș
vidanjabil,  din  beton,  nestandardizat)
_____________________________________________________________

11.  Există o autorizație de construire pentru sistemele de colectare? 
           DA Nr. autorizaţie de construire_______________

          NU

   12. Numărul de persoane deservite de SIA (locuitori) :  ____________________

  13.  Capacitatea proiectată SIA, mc: (Capacitates proiectată  de colectare a SIA este o
caracteristică  tehnică  menționată  în  documentele  tehnice  și  certificatele  de  calitate  /
conformitate achiziționate de la producători (ex. volum total ape uzate stocate):

______________________________________________________________

   14. Cine exploatează şi operează SIA?

______________________________________________________________

   15. Dețineți contract de vitanjare?

           DA
           NU

16.  Nume  companie  care  vidanjează  ape  uzate,număr  contract  de  vidanjare  și
valabilitate:

________________________________________________________________

17. Echiparea vidanjei (GPS,nivel de volum,sistem raportare):

18. Volum de apă uzată vitanjată conform contract, în mc:

________________________________________________________________

19. Nume retea de canalizare /statie de epurare unde se descarca vidanjele :

_______________________________________________________________

20. Volum total anual de apa uzata vidanjata in metrii cubi:

_______________________________________________________________

21. Frecventa de vidanjare si descarcare ape uzate vidanjate:

_______________________________________________________________



22. Exista buletin de analiza privind calitatea apelor uzate vidanjabile 

□Da      

□Nu  

Prin completarea și transmiterea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea
datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A
SISTEMELOR  INDIVIDUALE  ADECVATE  PENTRU  COLECTAREA  APELOR
UZATE  al  Comunei  GORBĂNEȘTI,  județul  BOTOȘANI.  Prelucrarea  datelor  cu
caracter  personal  se  va  realiza  cu  respectarea  prevederilor  Regulamentului  nr.
679/20166 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru
aprobarea  normelor  privind  protecția  în  ceea  ce  privește  prelucrarea  datelor  cu
caracter personal, precum și a normelor referitoare la libera circulație a acestui tip
de date cu caracter personal. 

Data, Semnătura,


