
 

Având în vedere intrarea în vigoare a 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, persoanele 

fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au 

obligația de înscriere în registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate , sistemul de 

epurare 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 prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în 

vigoare a Hotărârii Guvernului. 

Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și 

epurare a apelor uzate la nivelul UAT Coas se completează și se depune la Secretariatul 

Primăriei comunei Coas până la data de 23.11.2022 .  

 

Cu aleasa considerație , Achim Calin Vasile – Primar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Către, 

PRIMĂRIA COMUNEI  COAS 

 

 

Formular de înregistrare  

a sistemului de colectare și epurare a apelor uzate 
 

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

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

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

posesor/posesoare al/a ......................... B.I./C.I. seria............, nr......................, eliberat/ă  

de................................................... la  data  de................................. 

CNP:.................................................. în  conformitate  cu  prevederile  art. 11, alin.(1)  din  HG  

nr. 714/2022  pentru  autorizarea  construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea  și  

întreținerea  sistemelor  individuale  adecvate  de  colectare  și  epurare  a  apelor  uzate  vă  

solicit  înregistrarea  sistemului  individual   de  colectare  și  epurare  a  apelor  uzate  cu  

următoarele  date  de  identificare: 

 

Amplasament: 

Localitatea .............................., str. ................................................, nr. .............., 

județul....................... 

 

Data  punerii în  funcțiune  a  sistemului  individual  adecvat: 

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

...... 

 

Autorizație  de  construire: 

Numărul ....................., data  eliberării ....................., emisă  de 

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

 

Descrierea  sistemului  individual  adecvat: 

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

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

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

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

 

 

Anexez  în  copie: 

a) Autorizația  de  construire  nr...................../........................... 

b) Procesul  verbal  de  recepție  la  terminarea  lucrărilor  din  care  să  rezulte  că  au  fost  

verificate  etanșările nr................../.................................. 

c) Contract firmă de vidanjare nr. ................................. 

d) Certificate  de  calitate/conformitate  pentru  bazinele/ administrațiile  de  epurare  

achiziționate  de  la  producători 

e) Carte de identitate 

eehttps://www.softprimarii.ro 

Data,                                                                                                                Semnătura, 

 

Notă: Formularul și documentele anexate se  depun  la  registratura  Primăriei Comunei Coas   

sau  se  transmit pe adresa de e-mail: primaria@coas.ro  

mailto:primaria@


Către, 

PRIMĂRIA COMUNEI COAS  

 

 

Formular de înregistrare  

a sistemului de colectare și epurare a apelor uzate 
 

Subscrisa.......................................... cu  sediul  în...................................., 

str..................................., nr......, bl........, ap........., județul......................, cod  unic  de  identificare 

................................, reprezentată  legal  prin  dl/dna..............................................., în  calitate  

de.................................., domiciliat/ă în:  loc............................., strada..........................., nr......., 

bl........, sc......, et......, ap......, județul................., tel........................., adresa  de  e-

mail.................................................., posesor/posesoare al/a ................. B.I./C.I./A.I./Pașaport   

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

de................................., în  conformitate  cu  prevederile  art. 11, alin.(1)  din  HG  nr. 714/2022  

pentru  autorizarea  construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea  și  întreținerea  

sistemelor  individuale  adecvate  de  colectare  și  epurare  a  apelor  uzate  vă  solicit  

înregistrarea  sistemului  individual   de  colectare  și  epurare  a  apelor  uzate  cu  următoarele  

date  de  identificare: 

 

Amplasament: 

Localitatea ......................................, str. ................................................, nr. ..........., 

județul....................... 

 

Data  punerii în  funcțiune  a  sistemului  individual  adecvat: 

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

........... 

 

Autorizație  de  construire: 

Numărul ..................., data  eliberării ......................, emisă  de 

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

 

Descrierea  sistemului  individual  adecvat: 

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

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

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

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

 

Anexez  în  copie: 

a) Autorizația  de  construire  nr...................../.............................. 

b) Procesul  verbal  de  recepție  la  terminarea  lucrărilor  din  care  să  rezulte  că  au  fost  

verificate  etanșările nr....................../..................................... 

c) Contract firmă de vidanjare nr. .........................  

d) Certificate  de  calitate/conformitate  pentru  bazinele/ administrațiile  de  epurare  

achiziționate  de  la  producători 

e) Carte de identitate 

 

httpData,                                                                                                                         Semnătura, 

 

 

Notă: Formularul și documentele anexate se  depun  la  registratura  Primăriei Comunei Coas   

sau  se  transmit pe adresa de e-mail: primaria@coas.ro  

mailto:primaria@


  

 

 

 

 

 

 


