
CĂTRE 

MUNCIPIUL TÂRGU MUREȘ

CERERE 

Subscrisa ...................................................................................... cu sediul în.............................................. 

............................................................, str.........................................................., nr................, bl.............., ap........... 

județul ..............................................., cod unic de identificare.............................................................. înregistrat la 

registrul comerţului .............................................................................., reprezentată legal prin dl/dna 

....................................................................... în calitate de ............................................................., domiciliat în: 

loc. ............................................., strada ................................................, nr. ....., bl ... sc .... et.... ap. ..., judeţ 

....................................,tel. ................................, adresă de e-mail ……………………………………. posesorul 

B.I./C.I./A.I./Paşaport seria ................... nr. .................... eliberat/ă de .................................................... la data de: 

..................., în conformitate cu prev art 11 alin 1 din H.G. nr 714 din data de 26 mai 2022 pentru autorizarea, 

construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de 

colectare și epurare a apelor uzate vă  solicit înregistrarea sistemului individual adecvat de colectare și epurare a 

apelor uzate cu următoarele date de identificare: 

Amplasament: 

Strada ............................................................., nr ....................., municipiul Târgu Mureş, județul Mureş

Data punerii în funcțiune a sistemului individual adecvat: 

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

Autorizația de construire:
(dacă este cazul)

Numărul .............................................. data eliberării ................................................................., emisă de ........... 

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

Descrierea sistemului individual adecvat: 
(ex. capacitate volumetrică, compartimentat, etc.)

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

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

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

Anexăm în copie: 
(dacă este cazul)

a) Autorizația de construire nr ........................./................................................ 

b) Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările nr

................/...................................................... 

c) Certificate de calitate/conformitate pentru bazinele/administrațiile de epurare achiziționate de la

producători.

  Data: Subsemnatul/ta 

Formularul se depune la registratura Municipiului Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.13 sau se poate transmite prin utilizarea 
mijloacelor electronice pe adresa de e-mail infopublic@tirgumures.ro. Acest document conține date cu caracter personal conform 
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu  caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 
Prin prezenta îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop. Declar pe propria 
răspundere și sub sancțiunile prevăzute de articolul 326 Cod Penal privitor la falsul în declarații că informațiile furnizate mai sus corespund 
adevărului.




