
Anunț interes public  

Stimati cetateni dorim sa aducem la cunostinta publica  faptul ca  in 

conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare nr. 241/2006 , racordarea utilizatorilor de apă la 

reţeaua de canalizare, acolo unde aceasta există, este 
OBLIGATORIE! 

”Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au 

sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele 

publice de canalizare existente sau nou-infiintate, daca acestia nu detin statii de 

epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in 

mediul natural. 

Art. 39. Pct ( 5 ) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a 

prevederilor art. 31 pct. ( 14 ) și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 

4.000 lei. 

ATENȚIE! 

Cetatenii care au domiciliul pe  anumite strazi, localitati  unde nu exista 

retele de canalizare, pana la realizarea lor, utilizatorii sunt obligati sa colecteze 

apa uzata in bazine etans vidanjabile ce sunt construite si exploatate astfel incat 

sa nu se aduca prejudicii mediului si starii de sanatate a populatiei. 

În conformitate cu prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 714/2022 

proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are 

obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii 

publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 

120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a 

apelor uzate,  prin completarea:  Formularului de înscriere în registrul de 

evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate 

la nivelul Orașului Teius  

Formularul de inscriere se completează și se  depune la : 

 

- sediul Primăriei Orașului Teius:      Luni   -  joi      7:30   - 16:00 

str. Clujului, nr. 80, Teius, judet Alba  Vineri              7:30 - 13:30 

 

- sediul pietei  Agroalimentare Teius  Luni   -  joi      7:30   - 16:00 

str. Barbu Lautaru, Teius, judet Alba  Vineri              7:30 - 13:30 

 

- adresa e-mail:  primaria_orasului_teius@yahoo.com 

Persoana de contact: 

Duma Dan: 0748 417 062,    tel fix 0258851101 

În conformitate cu legislatia in vigoare necompletarea in Registrul de 

Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea 

Apelor Uzate de către persoanele fizice și juridice, constituie contravenție și 

se sancționează cu amendă. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de 

Mediu şi al Inspecţiei Apelor din cadrul autorităţii de gospodărire a apelor. 
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