
 

Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea 
Apelor Uzate al Comunei Vama Buzăului 

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 și prenume/denumire societate: __________________________________________; 

3. CNP/CUI/CIF:            __________________________________________; 

4. Adresa completă:  

 Numărul imobilului: ________________________________________; 

 Detalii imobil (pt. imobile noi, fără nr. de casă, ex: în punctul numit...... sau vecinătăți): 

 ___________________________________________________________________________; 

 Sat:  ☐Acriș; ☐ Buzăiel; ☐ Dălghiu; ☐ Vama Buzăului  

5. Date de contact: 

 ☐ telefon: _________________; ☐ Email: __________________________; 

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

 ☐ Da. – Numărul și data _____________________;  ☐ Nu. 

7. Număr persoane deservite de sistemul de colectare: ___________________________________; 

8. Tip sistem de colectare: 

 ☐ fosă etanșă vidanjabilă betonată, nestandardizată; ☐ fosă septică profesională, standardizată, 

nume ___________; ☐ altele (specificați): ____________________________ 

9. Deține contract de vidanjare: ☐ Da (număr/dată, valabilitate): _____________; ☐ Nu 

10. Nume companie care vidanjează apele uzate: ________________________________________; 

11. Nume rețea canalizare/stație de epurare unde se descarcă vidanjele: _____________________; 

12. Frecvență de vidanjare și descărcare ape uzate: ☐ anuală; ☐ lunară; ☐altele 

(specificați)_____________________________; 

13. Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați : 

  ☐ din rețeaua publică;   ☐ din surse individuale. 

14. Observații/comentarii:  

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

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

 

Data: ___________       Semnătura:_____________ 
 
 

Prin completarea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor 
Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Ape Uzate al Primăriei comunei Vama Buzăului. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va 
realiza în conformitate cu Legea nr. 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru aprobarea normelor de protecție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și a 
normelor referitoare la libera circulație a acestui tip de date cu caracter personal. 


