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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E  

 

 

   

         privind aprobarea înfiin țării si intre ținerii unui registru de eviden ță a sistemelor 
individuale adecvate din comuna Ceica 
 

         Avand in vedere:  
 -raportul de specialitate nr.2290 din 08.11.2022 întocmit de secretarul general al 

comunei Ceica, care prevede obligativitatea înființării și intretinerii unui registru de evidență a 
sistemelor individuale adecvate din comuna Ceica, 

 Adresa nr.4094/GNM-CJ Bihor/05.10.2022 emisă de Garda Națională de Mediu – 
Comisariatul Județean Bihor, 

 În conformitate cu prevederile: art. 10 și 11 din H.G. nr.714/2022 privind aprobarea 
Criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si 
intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, 

  În temeiul art. 155 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. ”c”,art.196,alin.1 lit.b) din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
 
Primarul Comunei Ceica , 
 

       D  I  S  P  U  N  E  : 
 

 
          Art.1.  Alin.(1) : Se aprobă înființarea și întreținerea unui registru de evidență a sistemelor 
individuale adecvate din unitatea administrativ-teritorială comuna Ceica, în vederea raportării situatiei 
implementarii colectării și epurării apelor uzate. 
                 Alin.(2) : Registrul prevazut la alin. (1) poate fi organizat si intretinut si in format online. 
                 Alin.(3): In vederea inregistrării, autoritățile publice locale vor pune la dispozitie formulare 
de inregistrare prin grija reprezentantului unității administrativ-teritoriale comuna Ceica. 
  
           Art.2  Prin grija reprezentantului unității administrativ-teritoriale comuna Ceica, d-l Balint 
Grigorie -Doru, consilier asistent în cadrul compartimentului mediu proprietarul spatiilor conectate la 
sistemul individual adecvat de epurare are obligația să înscrie sistemul de epurare in registrul 
autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme, in termen de 120 de zile de la 
conectarea incintei la sistemul de colectare si/sau epurare a apelor uzate. 
 
           Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004. 
 
 



 
 
           Art.4 Prezenta dispoziție se comunică: 
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 
-primarului Comunei Ceica 
-d-lui Balint Grigorie Doru 
-compartimentelor de specialitate, 
-la dosar.  

 
 
 
 
 
 
 
PRIMAR,                  Avizat  pentru  legalitate  

               Șovre Ana Livia                                Secre tar  general 
               Dorerel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr.169 din 08  noiembrie  2022. 

 
 
 

 


