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MEMORIU TEHNIC ȘI DECLARAȚIE 

Subsemnatul/a______________________, în calitate de reprezentant legal al______________________, 

cu sediul în ______________________________, punct de lucru în___________________________, 

având ca obiect de activitate la punctul de lucru ______________________________________________, 

declar pe propria răspundere, asumându-mi exactitatea şi realitatea informaţiilor prezentate şi cunoscând că 

falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele: 

 

1. DATE GENERALE 

1.1. Denumirea utilizatorului: 

1.2. Adresă sediu social:  

1.3. Adresă punct de lucru:  

1.4. Cod unic de înregistrare: 

1.5. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare1( nr.contract/cod client): 

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

....          
SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ 

Sursă Apa-Canal Ilfov Sursă subterana Altă sursă *            ............................. 

                             

1.6. Persoana de contact 

Nume: 

Telefon : E-mail: 

 

2. ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizator – titular de 

contract Apa-Canal 

Ilfov SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CAEN aferent punctului de lucru: 

Descrierea activității2 

Amplasament cladire (suprafața totală, suprafețe betonate, suprafețe libere 

nebetonate, suprafețe căi de acces și suprafețe parcări) și rețele interioare de 

canalizare 3 
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4. Regim funcționare 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Colectare deșeuri 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Alte informații privind folosirea și evacuarea apei din activitatea desfășurată în incinta punctului 

de lucru 

 

 

3. EVACUAREA APELOR UZATE 

3.1. Volum mediu lunar evacuat (mc)5.......................... 

3.2. Verificare/monitorizare 

Puncte de 

verificare/monitorizare6 
Localizare7 

Tipul apelor 

evacuate8 

Modalitatea 

de evacuare9 

Volum 

mediu lunar 

evacuat pe 

fiecare 

secțiune de 

control (mc) 

Procent din 

volumul 

mediu lunar 

evacuat pe 

fiecare 

secțiune de 

control (%) 

 

 

3.3. Instalații de preepurare existente  

Tip Nr. Localizare 
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Cunosc și respect prevederile legislației în vigoare în domeniul alimentării cu apă și canalizare, pentru 

obiectul de activitate declarat. 

 

 

 

DATA 

 

ÎNTOCMIT 

Nume şi prenume (persoană fizică /juridică) 

Semnătura 

REPREZENTANT LEGAL UTILIZATOR 

Nume şi prenume 

Semnătura 
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Legendă:  

1. În cazul în care utilizatorul deţine mai multe contracte pentru punctul de lucru se vor preciza, pentru 

sursă/surse de apă subterană se va trece şi Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea de 

funcţionare. În cazul altor surse se va preciza forma contractuală prin care se asigură alimentarea cu 

apă. 

*În cazul în care utilizatorul nu deţine în nume propriu Contract de alimentare cu apă încheiat cu 

Apa-Canal Ilfov SA se va specifica societatea care asigură sursa de alimentare cu apă  

2. Se prezintă activităţile desfăşurate la punctul de lucru, cu informaţii asupra proceselor tehnologice şi 

a altor activităţi, cu precizarea şi descrierea etapelor care necesită apă şi în urma cărora rezultă ape 

care se evacuează în reţeaua de canalizare Apa-Canal Ilfov SA prin racord/vidanjare. 

Enumerare si descrierea instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și a dotărilor specifice 

care formeaza sistemul de alimentare cu apa si de canalizare.  

- Modul de asigurare alimentare cu apa potabila/si sau modul de asigurare alimentare cu apa 

tehnologica (bransament si/sau surse subterane, bazine de retentie, statii de pompare etc); debite 

prelevate l/s; 

- Modul de măsurare a debitelor și volumelor de apă preluată și evacuată; 

- Instalatii de epurare locala (descriere, elemente caracteristice), bazine etans vidanjabile, bazine de 

retentie apa pluviala, statii de pompare apa uzata, masuri suplimentare pentru reducerea poluarii, 

datele asigurate de proiectant/utilizator referitoare la estimari ale debitelor si compozitiei apelor 

uzate care urmeaza sa fie descarcate in retelele de canalizare ale SC Apa Canal Ilfov sau in statia 

de epurare;  

- Modul de urmărire a calității apelor uzate evacuate: denumire laborator, tip acreditare, tip 

certificare; 

- Tipuri și cantități de materii prime depozitate pe amplasament; 

3. Se anexează planul de amplasament cu suprafața totală, suprafațele construite, suprafațele libere 

nebetonate și schița cu reteaua interioară de canalizare; 

4. Anexa se va completa în cazul în care există alţi utilizatori ai reţelei de canalizare a titularului de 

Contract Apa-Canal Ilfov SA. 

5. Volumul mediu total evacuat (mc/lună) se va calcula în funcție de cantitatea de apă rezultată urmare 

procesului tehnologic, de cantitatea de apă rezultată din activități menajere și igienico-sanitare și prin 

estimarea apelor meteorice evacuate;  
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6. Se vor specifica punctele de verificare/monitorizare a calităţii apelor uzate evacuate (ex: cămin 

racord/cămin care îndeplineste condiţii tehnice de prelevare, etc). 

7. Se vor descrie reperele de identificare a punctelor de verificare/monitorizare (ex: la circa 3 m de 

poarta de acces în incintă, etc) 

8. Se va specifica tipul de ape evacuate conform precizărilor din Legea serviciului de alimentare cu apă 

şi canalizare nr.241/2006 republicată în 2015 - art.3:  

- apele uzate menajere — apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii 

publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-

sanitare; 

- apele uzate industriale — apele de canalizare rezultate din activităţi economico - industriale sau 

corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră; 

- apele uzate orăşeneşti — apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele 

uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din stropirea şi 

spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curţilor imobilelor; 

- apele pluviale — apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice 

9. Se va preciza modalitatea de evacuare a apelor uzate (ex: prin pompare, gravitaţional, vidanjare, etc) 

10. Se va preciza regimul de functionare: zile/an, zile/saptamana, ore/zi, perioadele si duratele de 

intreruperi pentru intretinere, reparatii – revizii, remont, altele. 

11. Se va preciza ce deșeuri sunt colectate pe bază de contracte de prestări servicii de colectare a 

deșeurilor rezultate din procesele de epurare: grasimi, uleiuri, șlamuri, deșeuri lichide apoase cu 

conținut de substanțe periculoase etc, incheiate cu societăți autorizate; Se atașează copii ale 

contractelor de prestări servicii de colectare deșeuri.  

 

 Memoriul Tehnic şi Declaraţie se adaptează potrivit domeniului şi complexitaţii activitaţii. 

 

 

 

Semnătura 
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ANEXĂ la Memoriu Tehnic şi Declaraţie 

Listă utilizatori (societăţi) racordaţi la reţeaua de canalizare interioară a titularului de Contract           

Apa-Canal Ilfov SA 

 

Nr. crt. Numele utilizatorului 

Cod CAEN/ activitate 

desfășurată la punctul 

de lucru 

Construcții și instalații 

de preepurare, măsuri, 

pentru respectarea 

condițiilor calitative si 

cantitative 

    

    

    

 

 
DATA 

 

ÎNTOCMIT 

Nume şi prenume (persoană fizică /juridică) 

Semnătura 

REPREZENTANT LEGAL UTILIZATOR 

Nume şi prenume 

Semnătura 

 
 

 


