
 
 

Formular de înscriere în registrul de evidență a SIA¹⁾ COLECTARE a apelor uzate la 

nivelul UAT Bolintin-Vale 
conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, 

construcția, înscrierea/înregistrarea,controlul,exploatarea și intreținerea sistemelor individuale 
adecvate de colectare și epurare a apelor uzate 

 

Nr…………./………………….. 
 

1. Tip personalitate: 

□ Persoană fizică 

□ Persoană juridică 

2. Numele dumneavoastră / Denumire Societate 

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

      (In cazul persoanelor fizice se va completa CNP-ul iar în cazul Persoanelor Juridice se va completa CUI-

ul societății) 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Adresă completă 

Oraș Bolintin-Vale, Sat.…………………..,Strada…………………………….....Nr………… 

5. Telefon:………………………….…….Email:……………………………………………... 

6. Activitatea principală conform Cod CAEN(opțional) 

 (Acest câmp se completează numai in cazul persoanelor juridice, SOCIETĂȚI) 

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

7 .Există o autorizație de construire? ²⁾  

□ DA 

□ NU 

8. Autorizația de construire: 

Numărul……………....................data eliberării……………….................................................  

9.Număr persoane deservite de SIA (locuitori):  ……………………………………………… 

10. Tip SIA de colectare ³⁾ 
…………………………………………………………………………………………………. 

11.Capacitate proiectată SIA,  mc ⁴⁾ : ………………………………………………………… 

12. Cine exploatează și operează SIA? ⁵⁾ : 
…………………………………………………………………………………………………. 



 
 

13. Deține contract de vidanjare? ⁶⁾ 

□ DA 

□ NU 

14. Număr contract de vidanjare și valabilitate: ………………………………………………. 

15. Nume companie care vidanjează ape uzate: 

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

16. Echiparea vidanjei (GPS, nivel volum, sistem raportare) ⁷⁾ ………………………………. 

17. Volum de apă  uzată  vidanjată conform contract, în mc: ………………………………… 

18. Nume rețea de canalizare / stație de epurare unde se descarcă vidanjele: 

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

19. Număr contract preluare ape vidanjate ⁸⁾ : ………………………………………………… 

20. Volum total anual de apă uzată vidanjat, în mc: ………………………………………….. 

21. Frecvență de vidanjare și descărcare ape uzate: …………………………………………... 

22. Există buletin de analiză privind  calitatea apelor uzate vidanjate? 

□ DA 

□ NU 

23. Valoare concentrație medie anuală în apele vidanjate, CBO5 (mg/l) ⁹⁾ : …………………. 

Anexăm în copie: 

a) Autorizația de construire Nr……...……………./………………………………………….. 

b) Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate 

etanșările nr……………………………/…………………………………………………... 

c) Certificate de calitate/conformitate pentru bazinele/administrațiile de epurare 

achiziționate de la producători. (Dacă există) 

◻   DA  

◻   NU        

   Data           Semnătura 

 .………………………………… 

 

PS: Formularul se depune la Compartimentul Urbanism și disciplina în construcții din cadrul 

Primăriei Orașului Bolintin-Vale – str. Libertății nr.1, Bolintin-Vale, Jud. Giurgiu. 


