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ANUNT DE INTERES PUBLIC 
 
 

Comuna Budila, reprezentata prin primar Irimia Marsavela va aduce la cunoștință obligațiile care 
vă revin în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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. 

Prin acest act normativ autoritățile centrale au introdus obligativitatea pentru persoanele fizice și 
juridice de a declara la Primărie sistemele individuale pentru colectarea și epurarea apelor uzate (bazine de 
colectare, fose septice, toalete cu bazine etc).  

Personele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la sistemele individuale adecvate de 
colectare și/sau epurare a apelor uzate au obligația înscrierii acestora în registrul autorității publice locale 
pentru evidența acestor sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistem.  

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite 
înainte de intrarea în vigoare a H.G. 714/2022, respectiv în termen de 180 de zile de la intrarea în 
vigoare a acesteia, adica 27 noiembrie 2022.  

Prin urmare, atât persoanele fizice cât și juridice, care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale 
pentru colectarea și epurarea apelor uzate, trebuie să depună la Primăria Budila un formular de cerere 
completat, privind declararea sistemelor în cauză.  

Formularele de cerere sunt disponibile pe site-ul www.budila.ro, la secțiunea MONITORUL 
OFICIAL LOCAL 

 ATENȚIE! Obligația se aplică atât sistemelor existente în gospodării, cât și în cazul celor care 
urmează să fie construite! 

 După completare, formularul se poate depune la Registratura Primariei. 
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea de Guvern 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, nerespectarea de către persoanele 
fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) si (2) și art.15 alin. (2), constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.       
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