
CERERE  

 

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea 

Apelor Uzate al Municipiului Braila 
 

1. Tip înscriere * 

 Persoană fizică 

 Persoană juridică 

2. Numele și prenumele dvs. / Denumirea entității juridice:   

3. CNP / CUI : 

4. Adresa unde este instalat sistemul individual adecvat : 

5. Adresa de email : 

6. Telefon : 

7. Activitate principală conform Cod CAEN (opțional, se completează numai de persoanele juridice): 

8. Descrierea activității societății (Se completează numai în cazul persoanelor juridice): 

 

9. Aveți autorizație de mediu? (Se completează numai în cazul  persoanelor juridice) 

 Da 

 Nu 

10. Numărul și Data Autorizației de Mediu (dacă există, opțional, se completează numai în cazul 

persoanelor juridice): 

11. Aveti autorizatie de construire pentru sistemele de colectare? (Numarul si data emiterii) 

 Da 

 Nu 

12. Sistemul individual de care beneficiați : 

 Doar colectare (etanș) - Sistemele individuale adecvate care realizează numai colectarea apelor 

uzate, epurarea acestora realizându-se într-o stație de epurare 

 Cu epurare (cu descărcare în mediu) - sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor 

uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau 

subterane. 

13. Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați (bifați toate opțiunile care se aplică): 

 Din rețeaua publică 

 Din surse individuale 



14. Descrieți sistemul de evacuare a apelor uzate menajere de care beneficiați: prefabricat sau construit  

 

 

15. Descrieți modul în care se realizează epurarea apelor uzate 

 

 

16. Descrieți modul în care monitorizați descărcarea apelor uzate 

 

 

 

17. Specificați operatorul de vidanjare sau de preluare a nămolului (se specifică denumirea societății)  

 

 

 

 18. Specificați numărul și data contractului de vidanjare/preluare nămol 

 

 

19. Specificați intervalul în luni calendaristice de: vidanjare (pentru sisteme numai cu colectare) sau de 

preluare a nămolului (pentru sisteme cu epurare). Dacă nu este specificat în contract, vă rugăm aproximați 

intervalul : 

 Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale conform Politicii de confidențialitate a Primăriei 

municipiului Braila. 

Anexez:      

- Copia Autorizației de construire a sistemului adecvat; 

- Copia Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte verificarea 

etanșărilor; 

- Copia Contractului cu firma de vidanjare  

- Copia Certificatului de calitate/conformitate pentru bazinele/administraţiile de epurare 

achiziţionate de la producători 

 

 

Data         Semnatura 

https://www.apulum.ro/index.php/site/gdpr

