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DECLARAȚIE 

privind înregistrarea datelor în registrul de evidență a sistemelor individuale 

adecvate de colectare și epurare a apelor uzate 

 

 

 Subsemnatul/a ____________________________________________________________________, 

cu domiciliul în județul __________________, loc. _______________________, cod poștal _____________, 

sector ____, str. ________________________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, 

tel. ______________________, adresă de e-mail _______________________________________________. 

 

1. Numărul persoanelor deservite de sistemul individual adecvat de colectare: 

 

 

 

2. Tipul sistemului individual adecvat de colectare: 

Fosă etanș vidanjabilă betonată nestandardizată 
 

Fosă septică profesională standardizată, de tipul _________________________________ 

 

3. Capacitatea sistemului individual adecvat (mc) 
 

 

 

4. Amplasamentul sistemului individual adecvat (mc) 

Menționez că sistemul individual adecvat este situat în com. Satchinez, loc. ___________________, 

str. ______________________________, nr. _____, bl. ___, ap. ____, et. ____. 

 

5. Sursa de alimentare cu apă de care beneficiez 

din rețea publică 
 

din rețea privată 

 

6. Declar că sistemul individual adecvat deține contract de vidanjare 

DA 

Contractul de vidanjare nr. ______________ din ______________ încheiat cu S.C. 

________________________________________________, cu sediul în loc. _________________________, 

str. _______________________________________________________, nr. ____, bl. ____, ap. ___, et. ___, 

tel. _________________________, e-mail ______________________________________ pentru perioada 

de _______________________ pentru volumul total de ape uzate de  ____________ mc, cu o frecvență de 

colectare de: (se va trece: lunar/bilunar, trimestrial etc., după caz) __________________________. 
 

NU 

 

7. Declar că apele uzate vidanjate se descarcă la stația de epurare: 
 

 

 

 Anexez prezentei *  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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 Declar că am fost informat/ă că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru 

îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din 

actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de Com. Satchinez, cu respectarea prevederilor Regulamentului 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/45/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 

 Prin semnarea prezentei, am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se 

pedepsește conform art. 326, Noul Cod penal, cele declarate fiind corecte și complete. 

 

 

 DATA prezentei declarații                                                                            SEMNĂTURA 

________________________________                                                            ____________________ 

 

 

*Se anexează după caz o copie a contractului de vidanjare, o copie a contractului de descărcare la stația de 

epurare 

  


