
ROMANIA 
  JUDETUL DAMBOVITA 

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor  COJASCA 
STARE CIVILĂ 

Adresa: Comuna Cojasca,Strada Principala nr.277,judetul Dambovita 
 Tel/Fax: 0245671565 email primar@primariacojasca.ro 

  

ANUNȚ! 
 

 

            Potrivit Hotărârii de Guvern nr.714 din 26 mai 

2022, proprietarii de fose septice(persoane fizice și 

juridice) au obligația de a se înscrie în Registrul de 

Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru 

Colectarea și Epurarea Apelor Uzate, al Comunei 

Cojasca. 

            Cei care nu se vor înscrie până la data de 30 

octombrie 2022, pot primi amenzi între 5000-10.000 lei. 

             Pentru înscriere vă punem la dispoziție 

formularul de înregistrare, disponibil la sediul Primăriei 

cât și pe site https:// primariacojasca.ro la secțiunea 

Anunțuri.                                                                                                     

 

 

 

 
                                                                   PRIMAR, 

                                                       GHEORGHE VICTOR 
 

 

 

 

mailto:primar@primariacojasca.ro


 

Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru 

Colectarea și Epurarea Apelor Uzate ale Comunei Cojasca 

 

 
Conform HOTĂRÂRII 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 

 

 
o Tip personalitate:    |_| Persoana fizica                     |_| Persoana juridica  

o Numele dumneavoastra / Denumire Societate_________________________  

o CNP/CUI: __________________________  

o Adresa Completa:  

Strada si numarul: ________________________________________________  

Detalii imobil (bloc, etaj, apartament): _______________________________  

Oras : ________________________ judet:_____________________________  

o Telefon : ________________________ email: _______________ ________________ 

o Activitatea principala conform Cod CAEN(acest camp se completeaza numai de persoane juridice): 

________________________________________________________________ 

 

o Exista o autorizatie de mediu ? (acest camp se completeaza numai de persoane juridice) : 

|_| DA      Numarul si data (daca exista): _______________________________________ 

|_| NU 

 

o Exista o autorizatie de construire pentru sistemele de colectare? (acest camp se completeaza numai de 

persoanele juridice)> 

|_| DA     Numarul si data (daca exista): _______________________________________ 

|_| NU 

 

o Sistemul individual de care beneficiati: |_| Colectare             |_| Epurare 

o Sursa de alimentare cu apa de care beneficiati: |_| Din reteaua publica             |_|Din surse individuale 

o Descrieti sistemul de evacuare a apelor uzate menajere de care beneficiati: 

________________________________________________________________________ 

o Descrieti modul in care se realizeaza epurarea apelor uzate: 

________________________________________________________________________ 

o Descrieti modul in care monitorizati descarcarea apelor uzate: 

________________________________________________________________________ 

o Numarul si data Contractului incheiat cu Societatea de Vidanjare (acest camp se completeaza numai de 

persoane juridice): ______________________________________ 

 

        

 

 

        Data,                                                                                                     Semnatura, 

_____________                                                                                         ____________ 


