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Nr.5822/22.09.2022 

 
ANUNT PUBLIC 

 
Stimați cetățeni, conform art. 11 din Criteriile pentru autorizarea, 

construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea 
sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, 

aprobate prin HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru 
autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi 

întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor 
uzate, aveți obligația să vă înscrieţi sistemul individual adecvat de 

colectare şi epurare a apelor uzate în Registrul de Evidenţă a 

Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare şi Epurare a Apelor 
Uzate organizat pentru U.A.T. Mihăilești, judeţul Buzău. 

Astfel, conform art. 11 alin.(1) din Criteriile aprobate prin HG 714/2022, 
proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are 

obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale 
pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la 

conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor 
uzate. 

Obligaţia înregistrării prevăzută la alin. (1) revine şi 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 de aprobare a prezentelor criterii  

( până la 26.11.2022). 
Totodată, vă aducem la cunoştinţă ca nerespectarea de către 

persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor art. 11  la care am făcut referire mai 

sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 
10.000 de lei. 

În scopul respectării prevederilor legale, avem rugămintea să vă 
prezentaţi la sediul Primăriei comunei Mihăilești, judeţul Buzău în termenele 

prevăzute de lege şi cu documentele legate de sistemul individual adecvat 
de colectare şi/sau epurare a apelor uzate pe care îl deţineţi (factura, 

caracteristici tehnice ale sistemului, certificate de conformitate, etc) 
pentru a vă înregistra în Registrul deschis în acest scop la nivelul U.A.T. 

comuna Mihăilești. 
 

 
PRIMAR, 

Dorinel PETRE  

 
 
 
 

  



FORMULAR DE ÎNREGISTRARE*  

în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate de 
Colectare şi Epurare a Apelor Uzate organizat pentru U.A.T. comuna 

Mihăilești, judeţul Buzău 
*conform art. 11 din Criteriile pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi 
întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, aprobate prin HG nr. 714/2022 
privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi 
întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate 

 

Nr.__________/ ____________ 

 
Subsemnatul/-a __________________________________________, 

domiciliat/ă în _________________________, strada __________________, 
nr._______, județul _________________ identificat/ă cu CI/BI seria _____ 

nr.___________, vă solicit înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor 
individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, înfiinţat la nivelul 

U.A.T. comuna Mihăilești, judeţul Buzău a sistemului individual adecvat de 
colectare şi/sau epurare a apelor uzate.  

 
Menţionez următoarele: 

 
1. Proprietar: 

       PERSOANA FIZICĂ – Nume şi Prenume __________________________ 
      PERSOANA JURIDICĂ – Denumire _______________________________ 

reprezentată de ________________________________________________, 

identificat-ă cu CI/BI/PASAPORT seria _______, număr _________________ 
2. CNP (PF) ______________________________________________________ 

CUI / CIF (PJ) __________________________________________________ 
  

3. Domiciliul  / sediul social ________________________________________ 
______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

4. Telefon:   ________________ ; e-mail: ______________________________ 
 

5. Adresa sistemului individual adecvat de colectare şi/sau epurare a 
apelor uzate - _________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

6. Data construirii Sistemului Individual Adecvat de Colectare şi Epurare a 

Apelor Uzate _________________________________________________  
 

7. Data punerii în funcţiune a Sistemului Individual Adecvat de Colectare şi 
Epurare a Apelor Uzate  ______________________________________ 

 

8. Sistemul individual de : 

       Colectare 
       Epurare 

       Colectare epurare 

 
9. Sursa de apa de care beneficiaţi :  

        Sursa publică 
        Sursa privată 

 
 



 

10. Există autorizaţie de construire pentru sistem? 
      Da (Emitent______________, număr__________, data _____________) 

      Nu 
 

11. Există autorizaţie de mediu? 
      Da (Emitent_____________, număr__________, data _____________) 

      Nu 

 
12. Există aviz şi autorizaţie de gospodărire a apelor? 

      Da (Emitent_____________, număr__________, data _____________) 
      Nu 

 
13. Există contract cu firmă acreditată de vidanjare ? 

      Da (Emitent_____________, număr__________, data _____________) 
      Nu 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Data  Semnătura,  

_______ ________________ 
  
 


