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SSEERRVVIICCIIUULL  PPUUBBLLIICC  DDEE  GGOOSSPPOODDĂĂRRIIRREE  CCOOMMUUNNAALLĂĂ  

CCOOPPŞŞAA  MMIICCĂĂ  

SSttrr..  AAlleeeeaa  CCaassttaanniilloorr,,  nnrr..  77  

TTeell//ffaaxx..  00226699//884400229911,,  CCUUII..  1133668888775511  

                                                                                        ee--mmaaiill::  sseerrvviicciiuull__ppuubblliicc@@yyaahhoooo..rroo                              

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR 

INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE 

AL ORAŞULUI COPŞA MICĂ, JUD. SIBIU 

 

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 

 

1. Tip personalitate  

□ Persoană fizică    

□ Persoană juridică   

2. Nume Prenume / Denumire societate ……………............………………………………………... 

 

3. CNP/CUI …………………………………………………………………………………… 

 

4. Adresă completă amplasament Stradã, nr. si N.C.  

Jud. Sibiu, oraş Copşa Mică, ……………………………............……………………………………… 

……………………………………………………………………..............…………………………… 

Detalii imobil: ...............................…………………………………………………………… 

 

5. Telefon ……………………………… 6. E-mail …………………………………………... 

 

7. Activitate principala conform Cod CAEN (doar pentru persoane juridice) 

……………………………...………………………….......……………………………………………

……………………………...................................................................................................................... 

 

8. Descrierea activitatii societatii (doar persoane juridice) 

………………………………………................................................................................................….. 

………………………………………………………..............………………………………………… 

 

9. Exista o autorizatie de mediu? (doar persoane juridice)   

□ Da   Numărul și data (dacă există): ................................................................................ 

□ Nu 

 

10. Există o autorizație de construire pentru sistemele de colectare?  

□ Da   Numărul și data (dacă există): ................................................................................ 

□ Nu 
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11. Sistemul individual de care beneficiați: 

□ Colectare 

□ Epurare 

 

12. Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați: 

□ Din reteua publica 

□ Din surse individuale 

 

13. Tip de sistem individaul de colectare  (ex: fosa vidanjabilă, betonata /nebetonata /tuburi 

/fosa profesională, etc, canalizare publică, Compania de Apă) - descriere 

□ ......................................................................................................................... 

 

14. Cine exploatează sistemul (ex. numele proprietarului): 

□ ......................................................................................................................... 

 

15. Numarul si data contractului incheiat cu Societatea de Vidanjare  

Contract de vidanjare nr…………... din data de …………………………………………….. 

Incheiat cu (cine exploateaza si opereaza SIA) ………………………………………………. 

 

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

 

17. Volum de apă uzată vidanjată conform contract (se completeaza doar dacă există contract 

cu o societate):  ……………. 

 

18. Nume reţea de canalizare/staţie de epurare unde se descarca vidanjele: ..............… 

 

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

 

20. Frecvenţă de vidanjare şi descarcare ape uzate vidanjate: ..............… 

 

21. Există bulletin de analiză privind calitatea apelor uzate vidanjabile?  

□ Da   ...............valoare 

□ Nu 

□  Câte persoane beneficiază de sistemul individual (câte personae locuiesc in gospodarie)? 

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

 

 

Data,          Semnătura, 

 

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

 
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 consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop. 
Sub sancțiunile aplicate față de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete. 


