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Conform Hotărârii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea  

Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea  

şi întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate. 
 

□ Tip Personalitate:                                o Persoană fizică                                     o Persoană juridică 

□ Numele dvs. / Denumire societate: ___________________________________________________________  

□ CNP/CUI: ______________________________________________  

□ Adresa completă: 

Orașul Pecica, localitatea _______________________ , strada ___________________________ , nr. _______  

Detalii imobil: _____________________________________________________________________________  

Număr persoane gospodărie:  _________________________________________________________________  

□ Telefon: _______________________________ □ Email: _________________________________  

□ Activitate principală conform Cod CAEN (acest câmp se completează numai de persoane juridice): 

□ Descrierea activității societății (acest câmp se completează numai de persoane juridice): 

□ Există o autorizație de mediu? (acest câmp se completează numai de persoane juridice): 

o Da  - numărul şi data (dacă există): _______________________________________  

o Nu 

□ Există o autorizație de construire pentru sistemele de colectare?  

(acest câmp se completează numai de persoane juridice): 

o Da      Numărul şi data (dacă există): ______________________________________  

o Nu 

□ Sistemul individual de care beneficiați:               o colectare                   o epurare 

□ Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați:   o din rețeaua publică    o din surse individuale 

□ Descrieţi sistemul de evacuare a apelor uzate menajere de care beneficiați: 

 

□ Descrieţi modul în care se realizează epurarea apelor uzate: 

 

□ Descrieţi modul în care monitorizaţi descărcarea apelor uzate: 

 

□ Numărul şi data contractului încheiat cu societatea de vidanjare:                                                              
(acest câmp se completează numai de persoane juridice):   

□ Tip evacuare:  :      o directă                   o indirectă      

Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor 
mele cu caracter personal de către Primăria Orașului Pecica, conform Regulamentului (UE) 679 / 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.                                                   
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