
ANUNȚ !!! 

 

Primăria comunei Sânpaul vă aduce la cunoștință faptul că prin apariția H.G. nr. 
714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înregistrarea, 
controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi 
epurare a apelor uzate,   s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să 
înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de 
colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială, pentru 
toate imobilele ce au în dotare fosă septică sau bazin vidanjabil.  

Facem menţiunea că Registrul de evidenta a SLA cuprinde date și informaţii pentru 
care este necesar să depuneţi  Formularul Cerere înscriere în Registrul de Evidență 
a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) pentru Colectarea și Epurarea Apelor 
Uzate. 
 
Formularul Cererii înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale 
Adecvate (SIA) pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate poate fi solicitat la 
sediul  primăriei comunei Sânpaul sau poate fi descărcat de pe site –ul primăriei 
comunei Sânpaul www.comunasinpaul.ro, de la secțiunea Formulare. 
 
Termenele stabilite pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor 
Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate sunt:  
• în termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau 
epurare a apelor uzate. (art.11, alin.1); 
• în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 
mai 2022 pentru proprietarii de sisteme individuale adecvate construite înainte 
de intrarea în vigoare a prezentului act normativ (art.11, alin.2); 

 
Obligația se aplică atât pentru sistemele existente, cât și în cazul celor care sunt 
în curs de construire !!! 

Termenul pentru depunerea cererilor de înregistrare în Registrul de Evidență a 

Sistemelor Indivicuale Adecvate ( SIA) pentru Colectarea Apelor Uzate este de 30 

noiembrie 2022 !!! 

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați primăriei comunei Sânpaul, 
la nr de tel: 0265/713512, persoană de contact Kulcsar Hajnal.  

 

Primar, 
Simon Istvan 


