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FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare și Epurare a 

Apelor Uzate organizat pentru orașul Cajvana, județul Suceava 

 

 Nr.__________/ ______________  

 

 

1. Nume/Prenume PROPRIETAR ___________________________________________, 

domiciliul loc. __________________, str. _________________________, nr. casă_______, jud. 

_________________ identificat/ă cu CI/BI seria _____ nr.___________,   

2. PERSOANA JURIDICĂ ____________________________________________________ 

J/33/____________ CUI / CIF (PJ) ____________ sediul social 

________________________________________________________________________ 

reprezentată prin __________________________________________, identificat/ă cu 

CI/BI/PASAPORT 

seria______,număr_____________CNP________________________________________  

Telefon: ____________________; e-mail: ______________________________________ 

3. ADRESA SISTEMULUI individual adecvat de colectare și/sau epurare a apelor uzate: 

________________________________________________________________________ 

4. Sistemul individual este de:  

 Colectare  

 Epurare  

 Colectare și epurare.  

5. Anul punerii în funcțiune a sistemului de colectare ________________ 

6. Există Autorizație de construire pentru sistem?  

 Da (număr__________, data _____________)  

 Nu  

7. Există Acord/Autorizație de mediu?  

 Da (Emitent_______________________, număr__________, data _____________) 

 Nu  

8. Capacitatea proiectată a sistemului, în metri cubi: ___________ 

9. Număr persoane deservite de sistemul individual de colectare (locuitori): _______________ 

10. Există contract cu firmă autorizată de vidanjare?  

 Da (Emitent_______________________, număr__________, data _____________)  

 Nu 

11. Există buletin de analiză privind calitatea apelor uzate vidanjate? (DA/NU) 

 Da 

 Nu 

 

Data, .................................     Numele, prenumele și semnătura 

 

        ..................................................... 

........................................... 
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ACORD 

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 Prin completarea și transmiterea acestui formular sunt de acord cu prelucrarea datelor cu 

caracter personal în scopul înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate 

pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al orașului Cajvana. Prelucrarea datelor cu caracter 

personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 adoptat de 

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la 

libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.  

 

Data, .................................     Numele, prenumele și semnătura 

 

        ..................................................... 

........................................ 


