
Nr. inreg. Registratura UAT Budila 

Nr. înreg. Reg. Special. __________  / ________2022 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

în registrul pentru evidența sistemelor individuale de colectare și epurare 
(FOSE SEPTICE standardizate sau BAZINE din beton, plastic sau metal ) și epurare 

in comuna Budila  

 
In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) si (2) din H.G. nr 714/2022 pentru autorizarea, construcția, 

înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și 
epurare a apelor uzate vă solicit înregistrarea sistemului individual adecvat de colectare și/sau epurare a apelor 
uzate cu următoarele date de identificare: 

 

Data depunerii formularului  

Nume și prenume proprietar/ 
denumire societate si reprezentant 
legal 

 

CNP/CUI  

Serie si numar carte de identitate  

Adresa   

Numar telefon  

E-mail  

Data punerii în funcțiune a 
sistemului individual adecvat 

 

Număr de persoane deservite de 
fosa septică 

 

Există autorizație de construire 
(DA sau NU ) 

 

Număr autorizație de construire  

Tipul fosei: 
(STANDARDIZATĂ – 
prevăzută din fabricație cu 
sistem de filtrare sau 
NESTANDARDIZATĂ – din 
beton, plastic sau metal, fără 
sistem de filtrare) 

o STANDARDIZATĂ 
o NESTANDARDIZATĂ 



Capacitatea fosei (metri cubi )   

Există contract de vidanjare  ?  
(DA sau NU ) 

 

Denumire companie care 
vidanjează și număr contract de 
vidanjare 

 

Volum de apă uzată vidanjată, 
conform contract, în metri cubi 

 

Frecvența de vidanjare (lunar, 
trimestrial, anuală, ocazional ) 

 

Există buletin de analiză privind  
calitatea apelor uzate vidanjate? 
(DA sau NU ) 

 

Autorizatie de mediu/ SGA 
nr. si data 

 

 
Anexez în copie:  

a) Carte de identitate 
b) Certificat inregistrare ONRC 
c) autorizația de construire (dacă este cazul) nr. _____, data eliberării _______________  
c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările 

(dacă este cazul) nr ______, data eliberării _______________  
d) certificate de conformitate a echipamentelor sistemului individual adecvat, inclusiv a etanșeității 

instalației (documentatie tehnica) 

 
Semnătura         

 
___________________         
   
 

Sunt informat ca aceste date vor fi tratate în conformitate cu prevederile:  

 Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001-pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, art. 37 - art. 39, art. 101 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile şi completarile ulterioare;  

 Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European Si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protectia persoanelor fizice în ceea ce priveSte prelucrarea datelor cu caracter personal Si privind libera circulatie 
a acestor date Si de abrogare a Directivei 95/46/CE;  

Drepturile persoanei vizate sunt cele prevazute in Capitolul III din Regulamentul nr. 679/2016. 
Consimtamantul poate fi retras printr-o cerere. 

In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile sale prevazute in Regulamentul nr. 679/2015 au 
fost incalcate, are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Cracter 
Personale (www.dataprotection.ro) 

Pentru informatii sau alte probleme legate de protectia datelor cu caracter personal va puteti adresa 
Responsabilului cu Protectia Datelor pe e-mail: situatiiurgentabudila@gmail.com  


