OBLIGATIVITATEA INSCRIERII IN REGISTRUL DE EVIDENTA A SISTEMELOR INDIVIDUALE
ADECVATE PENTRU COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE (FOSE SEPTICE ECOLOGICE,
BAZINE VIDANJABILE BETONATE)
In conformitate cu prevederile HG nr.714 din 2022, persoanele fizice sau juridice care
dețin un sistem individual adecvat de epurare/ colectare a apelor uzate (fosă septică ecologica,
bazin vidanjabil betonat etc.) au obligația de a-l înscrie, până în data de 26.11.2022, în Registrul
de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate
(deschis la Primaria Frumuseni).
Pentru aceasta trebuie sa completati un formular de inscriere pe care il primiti de la
Registratura Primariei Frumuseni sau il puteti descarca direct de pe site-ul Comunei
Frumuseni, accesand link-ul https://www.frumuseni.ro/servicii-publice/urbanism/ ( sectiunea
Documente- Formular de inscriere – Persoane fizice sau Formular de inscriere- Persoane
juridice).
Dupa completare, formularul trebui depus la Registratura Primariei sau il puteti trimite
pe adresa de email, contact@frumuseni.ro.
ATENTIE! Obligatia de inregistrare se aplica atat sistemelor existente cat si celor noi sau
in curs de construire ( in registru se va specifica stadiul de realizare a sistemului).
Proprietarii imobilelor care au primit Avize pentru racordarea la reteaua de canalizare
menajera, nu au obligatia de a inregistra fosele septice/bazinele vidanjabile pe care le detin
in prezent, deoarece acestea vor fi dezafectate ca urmare a racordarii la reteaua de
canalizare.
extras din Hotararea Guvernului Romaniei nr.714 din 2022
art. 11 alin(1) … proprietarul spatiilor conectate la sistemul individual adecvat de colectare
si/sau epurare are obligatia sa 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 colectaresi/sau epurare a apelor uzate.
alin (2) Obligația inregistrarii prevazute la alin(1) revine si 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 Guvernului de aprobare a
aprezentelor criterii.
art.15 alin(2) Intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare si intervalele de preluare a
namolului de la sistemelor de epurare sunt inscrise in registrul prevazut la art.10 alin(1).

art.23 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei
nerespectarea de catre persaonele fizice si juridice a dispozitiilor art.11 alin(1) si (2) si art.15 alin
(2).

