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Locuitorii Comunei Prejmer, posesori de fosii septicii 

Anunf cu privire la inscrierea in Registrul de Evidenfii a Sistemelor lndividuale Adecvate pentru 

Colectarea ~i Epurarea Apelor Uzate 

Conform Hotararii de Guvem nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, 

constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea ~i intretinerea sistemelor individuale adecvate de 

colectare ~i epurare a apelor uzate, persoanele fizice ~i juridice, proprietari ai spatiilor conectate la un sistem 

individual adecvat de epurare, au obligatia de a se inscrie in Registrul de Evidentli a Sistemelor Individuale 

Adecvate pentru Colectarea ~i Epurarea Apelor Uzate al Primliriei comunei Prejmer. 

ATEN TIE: 

• Proprietarul spatiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligatia sli inscrie 

sistemul de epurare in registrul autoritatii publice locale pentru evidenta unor astfel de sisteme, in 

termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare ~i/sau epurare a apelor uzate. 

• Obligatia inregistrlirii revine ~i proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite inainte de 

intrarea in vigoare a prezentului act normativ, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a 

Hotararii Guvemului. 

In conformitate cu respectiva hotarare privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, 

inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea ~i intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare ~i 

epurare a apelor uzate, neinscrierea in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru 

Colectarea ~i Epurarea Apelor Uzate de catre persoanele fizice ~i juridice constituie contraventie ~i se 

sanctioneaza cu amendli de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. 

Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se face de catre personalul imputemicit al Garzii 

Nationale de Mediu ~i al Inspectiei Apelor din cad~l autoritatii de gospodarire a apelor. 

Termenul limita pentru inscrierea in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru 

Colectarea ~i Epurarea Apelor Uzate este 30 octombrie 2022. 



Formularul de inscriere in registrul de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare ~i epurare a 

apelor uzate Ia nivelul comunei Prejmer se completeaza ~i se depune la sediul Primariei comunei Prejmer. 

Formularul de inscriere in registrul de evidenta a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea ~i 

epurarea apelor uzate se poate descarca de aici 
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