
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *4470 18* Nr. _____________ / ______

CERERE
privind INCLUDEREA in Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA)

pentru Colectarea (fose septice) Apelor Uzate

1. Tip înscriere
     Persoană fizică
     Persoană juridică

2. Adresa completă:_____________________________________________________________________

3. CNP / CUI (Persoanele fizice vor completa CNP, persoanele juridice CUI):_______________________

4. Adresa de email:______________________________________________________________________

5. Telefon:_____________________________________________________________________________ 

6. Nume proprietar SIA / Denumirea entității juridice (fosa septica): _______________________________

7. Detine Autorizaţie de construire pentru sistemele de colectare?
      Da – (Numărul şi data): _______________________________________________________________ 
      Nu
8.  Număr de persoane deservite de SIA (locuitori):_____________________________________________

9. Tip SIA de colectare 
      Standardizate:
      Nestandardizate:
10.Capacitate proiectată SIA, mc :___________
11.Cine exploatează și operează SIA? (nume pers. fizice/pers. juridice: ____________________________
12. Deține contract de vidanjare?  
    Da 
    Nu 
13. Număr contract de vidanjare și valabilitate:___________________________
14.  Nume companie care vidanjează ape uzate:_______________________________________________
15. Echiparea vidanjei (GPS, nivel volum, sistem raportare) :
     Da
     Nu
16. Volum de apă uzată vidanjată conform contract, în mc:______________________________________
17. Nume rețea de canalizare / stație de epurare unde se descarcă vidanjele:_________________________
18. Număr contract preluare ape vidanjate____________________________________________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 *4 47 01 8*

Timp estimativ de completare: 15 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării  datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.



PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *4470 18* Nr. _____________ / ______

19. Volum total anual de apă uzată vidanjata conform contract, în mc:_____________________________
20. Frecvență de vidanjare și descărcare ape uzate:____________________________________________
21. Există buletin de analiză privind calitatea apelor uzate vidanjate?
     Da 
     Nu
22. Valoare concentratie medie anuala in apele vitanjate, CBO5 (mg/l):___________________________
(CBO5- consum biochimic de oxigen)

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor  mele personale conform  Politicii  de confidențialitate a Primăriei
municipiului Cluj-Napoca.

Cunoscand art.326 Cod Penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere urmatoarele:
toate datele si informatiile completate, sunt complete, reale si corecte .                        

Data:_______________ Semnatura:_______________

Precizări: 
Conform criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea

sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, aprobate prin HG nr. 714/2022: 
- 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
Municipiului CLUJ-NAPOCA în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a
apelor uzate (art.11 alin.(1)).
- Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a
prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului (art.11 alin.(2)).
- Intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare
vor fi declarate în vederea înscrierii în registru (art. 15 alin. (2)). 
- Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
-Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actul normativ se fac de către personalul împuternicit
al Gărzii Naționale de Mediu și al Inspecției Apelor din cadrul autorității de gospodărire a apelor.
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