
  

Către  PRIMĂRIA COMUNEI URECHEȘTI, JUD. BACĂU 
Nr. înreg._____/_______ 

CERERE 
 
 
Subsemnatul/subsemnata ______________________________________________, cu domiciliul 
în _____________________, str. ___________________________________, nr. _______, bl. 
______, sc.______, ap. ______, județul ____________________, telefon 
____________________________, e-mail:______________________, legitimat/legitimată cu 
Carte de Identitate seria _________,nr._____________, eliberată de 
_________________________, în conformitate cu prevederile art. 11 din Criteriile pentru 
autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor 
individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
714/2022, 
solicit înregistrarea sistemului individual adecvat de colectare și epurare1 a 
apelor uzate cu următoarele date de identificare: 

I. AMPLASAMENT:Str. __________________________________, nr. ________,  
SAT _______________, comuna Urechești, județul Bacău, IDENTIFICAT PRIN NR. 
CAD ______________, INSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. _____________ 

II. DATA PUNERII ÎN FUNCȚIUNE:_______________________________ 
III. DESCRIEREA SISTEMULUI:____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
IV. INTERVALELE DE VIDANJARE PENTRU BAZINELE DE COLECTARE ŞI 

INTERVALELE DE PRELUARE A NĂMOLULUI DE LA SISTEMELE DE 
EPURARE: 

______________________________________________________________________________ 
V. DESCRIEREA MODULUI ÎN CARE SE MONITORIZEAZĂ CALITATEA APELOR 

UZATE2: 
_______________________________________________________________________________ 

VI. SURSA DE ALIMENTARE CU APĂ3: _____________________________________ 
 
Atașez prezentei: 
 Autorizația de construire nr. .................................. din ................................... 

 
 Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr ........................... din ....................... 

 
 Certificate de calitate/conformitate emise de producătorul bazinului/stației de 

epurare................................................................................................................................................
...... 

 Avizul de gospodărire a apelor nr. .............din ................. și Autorizația de gospodărire a apelor 
nr. ............. din .......................,4 
 

 Contractul de vidanjare în vederea transportului apelor uzate și/sau a nămolului de epurare la o 
stație de epurare 
 

 
Data ______________     Semnătura_______________ 

 
1Denumirea include după caz, doar sistemul de colectare (în cazul în care sistemul individual nu asigură și epurarea apelor uzate colectate) sau 
atât sistemul de colectare cât și sistemul de epurare (în cazul în care sistemul individual asigură atât colectarea cât și epurarea apelor uzate 
colectate) conform descrierii sistemului individual adecvat de la pct. III. 
2 Numai în cazul sistemelor prin care se realizează și epurarea apelor uzate care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de 
apă de suprafață sau subterane. 
3 Se precizează dacă alimentarea cu apă este asigurată din rețeaua publică sau din foraje proprii de alimentare cu apă. 
4 Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în 
corpurile de apă de suprafață sau subterane. 
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. 


