Se utilizeaza pentru agenti economici

cod formular: F-BTE-01-10

CERERE

SC VITAL SA
Agenţia________________________

[ ] EMITERE ACORD DE PRELUARE A APELOR UZATE
[ ] MODIFICARE ACORD DE PRELUARE A APELOR UZATE

Nr.inreg.________/______________
Date utilizator:
Denumire ___________________________________________ CUI ___________________________
Nr. ORC___________________Adresa ____________________________Tel./fax________________
Reprezentat prin ________________________________, in calitate de ________________________
Date punct de lucru:
Denumire_________________________________ Adresa____________________________________
Domeniu de activitate _____________________________ Cod CAEN__________________________
Documente care trebuie depuse:
[ ] copie după Certificatul Constatator, emis de Camera de Comerț şi Industrie/ Registrul Comerțului, pentru punctul
de lucru pentru care se doreşte emiterea Acordului de Descarcare;
[ ] memoriu de prezentare (vezi pe verso);
[ ] copie după Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Baia
Mare(inclusiv Anexele)
[ ] copie dupa aviz de bransare - racordare
[ ] copie dupa autorizatia de mediu
[ ] lista cu utilizatorii racordați la rețeaua de canalizare interioară. Lista va conține: numele persoanelor fizice sau juridice
racordate; activitatea(cod CAEN) desfasurata la pct.de lucru; măsurile, construcțiile şi instalațiile proprii pentru
respectarea condițiilor calitative şi cantitative;
[ ] copie după Notificare de executie şi/ sau Autorizația de Gospodărire a Apelor, Contractul încheiat cu ANAR Asociatia Nationala Apele Romane - pentru sursa de apa subterana (daca exista).
[ ] copie dupa autorizatia sanitara de functionare
[ ] copie dupa contractul incheiat cu operator economic agreat in vederea prestarii serviciului de vidanjare (dupa caz)
[ ] declaratie pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei apelor.
[ ] planul de prevenire şi intervenție în cazul poluărilor accidentale elaborat şi întocmit (potrivit prevederilor Ord.
M.A.P.P.M. nr. 278/ 1997 publicat în Monitorul Oficial nr. 100 bis (semnat şi insuşit de reprezentantul legal al unității);
[ ] analiză de audit, de identificare şi stabilire a prezenței indicatorilor şi substanțelor, în conformitate cu criteriile din H.G.
nr.352/2005, H.G.nr.1038/2010 pt. modificarea şi completarea H.G. nr. 351/2005, Ord. nr. 501/2003 şi Ord. nr. 31/2006
cu modificările şi completările ulterioare, pt. apele uzate şi meteorice evacuate la rețeaua de canalizare;
[ ] buletine de analiză apă uzată conform H.G. nr.1038/2010 pt. modificarea şi completarea H.G. nr. 351/2005, H.G.
351/2005, H.G. 352/2005 si H.G. 100/2002;
[ ] copie Contractele de prestare a serviciului de colectare a deşeurilor rezultate din procesele de epurare: grăsimi,
uleiuri, slamuri, deşeuri lichide apoase cu conținut de substante periculoase etc, încheiate cu societăți autorizate;
[ ] buletin de analiză pentru sursa subterană (dupa caz).
[ ] copie după Avizul privind amplasamentul şi descărcarea apelor uzate, emis de SC VITAL SA(dupa caz).
[ ] breviar de calcul privind necesarul de apa ( elaborat de proiectant autorizat)
[ ] breviar de calcul cu estimari ale debitelor, pe categorii si compozitie a apelor uzate ce vor fi descarcate in canalizare
[ ] plan de incadrare in zona scara 1:1000 sau 1:2000 – 1 exemplar
[ ] plan de situatie scara 1:500 – 1 exemplar
[ ] planul/ schița rețelei interioare de canalizare cu marcarea racordurilor/ punctelor de prelevare şi a instalațiilor
de epurare ale titularului de contract şi ale celorlalți utilizatori ai rețelei interioare de canalizare.
[ ] regulamentul de functionare si exploatare a instalatiilor proprii de alimentare cu apa si canalizare.

Data _______________

Nume

______________________

Semnătura

Nota: [ ] se bifează după caz

Se utilizeaza pentru agenti economici

cod formular: F-BTE-01-10

CONŢINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

1. Date generale:
Denumire utilizator, adresă sediu social, adresă punct de lucru, telefon, fax, persoană de contact
împuternicită.
Profil de activitate - cod/coduri CAEN; Cod unic de înregistrare.
2. Date specifice activităţii desfăşurate:
Se prezintă activitatea desfăşurată, cu informaţii asupra proceselor tehnologice şi a altor activităţi
(menajere, igienico - sanitare etc), cu precizarea şi descrierea etapelor care necesită apă şi în urma
carora rezultă ape uzate şi meteorice care se evacuează în reţeaua de canalizare Municipiului Baia
Mare.
3. Regim de funcţionare:
Se va preciza: zile/an, zile/săptămână, ore/zi, perioade şi durate de întreruperi pentru întreţinere,
reparaţii – revizii, remont, altele.
4. Alimentarea cu apa - enumerare si descriere obiecte ce formeaza sistemul de alimentare cu apa: surse,
debite ( maxim orar, mediu zilnic), aparate de masura (tip, clasa precizie), tratare, rezervoare
inmagazinare apa, statii pompare, scopul in care este folosita apa (menajer, industrial, materie prima,
localizare (schita cadastrala), instalatii de recirculare a apei ( tip, grad de recirculare, localizarea –
schita cadastrala).
5. Evacuarea apelor uzate:
- enumerare şi descriere obiecte ce formează sistemul de canalizare (racorduri, retele, instalatii de
epurare sau preepurare locale – tip, capacitate, descriere, randamente de epurare – bazine etanse
vidanjabile, bazine de retentie apa pluviala, staţii de pompare ape uzate şi/sau de epuisment)
- tipul apelor uzate (menajere, industriale, pluviale)
- debite (maxim orar, mediu zilnic)
- aparate de masura a apelor uzate ( tip, clasa precizie, schita cadastrala)
- localizare ultimul camin de vizitare al retelei interioare de canalizare (pluviala, menajera,
tehnologica -schita cadastrala)
- schema instalațiilor de epurare locale, prospecte şi documente de conformitate;
- masuri suplimentare pt. reducerea poluarii
- modalitati de descarcare a apelor uzate menajere, tehnologice si meteorice (reteaua publica,
canalizarea interioara a unui alt agent economic, vidanjare sau evacuare in emisar natura l- schita
cadastrala)
- identificarea prezentei indicatorilor si substantelor in apele uzate evacuate si stabilirea cantitatii
medii zilnice evacuate (kg/zi), precum si concentratia maxima (mg/l)
6. Date privind sistemul de monitorizare a calităţii apelor uzate evacuate: denumire laborator, tip de
acreditare, tip de certificare, frecventa monitorizarii calitatii apelor uzate evacuate, indicatori
monitorizati conform autorizatiei de mediu.
DATA :
Denumire agent economic:
Nume şi prenume reprezentant legal:
Semnatura;

