DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI PENTRU
EVACUAREA APELOR UZATE SI PENTRU INCHIEIEREA CONTRACTULUI
DE ANALIZA A APELOR UZATE
1.Acordul de preluare reprezintă documentul scris, emis de Apa Nova Bucureşti/
societatea responsabila cu alimetarea cu apa si serviciul public de canalizaie din
localitate, în baza căruia se permite evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în
staţiile de epurare.

Actele necesare obţinerea/ modificarea acordului de preluare
Pentru emiterea/ modificarea acordului de preluare este necesară prezentarea la sediul
Apa Nova Bucureşti şi depunerea unui dosar cu următoarele documente (Normativul de
conţinut):

















cerere tip pentru emiterea/ modificarea acordului de preluare;
memoriu tehnic de prezentare şi declaraţie;
copie Certificat Constatator, emis de Camera de Comerţ şi Industrie/ Registrul
Comerţului, pentru punctul de lucru pentru care se doreşte emiterea acordului de
preluare;
copie aviz emis de Apa Nova Bucureşti referitor la amplasamentul şi descărcarea
apelor uzate (în cazul construcţiilor noi);
copie contract de furnizare şi de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare în Municipiul Bucureşti (inclusiv anexele) şi/sau copie contract de
prestare a serviciului de vidanjare, încheiat cu o societate care deţine permise de
vidanjare şi un contract de prestare a serviciului de canalizare a apelor uzate
vidanjate şi/sau transportate, încheiat cu Apa Nova Bucureşti;
listă sub forma unui tabel cu utilizatorii (persoane fizice şi/ sau juridice) racordaţi
la reţeaua de canalizare interioară. Tabelul va conţine: numele persoanelor fizice/
juridice racordate; activitatea/ cod CAEN; măsurile, construcţiile şi instalaţiile
pentru respectarea condiţiilor calitative şi cantitative proprii;
copie notificare de execuţie şi/ sau autorizaţie de gospodărire a apelor, contract
încheiat cu A.N.A.R. - Asociaţia Naţională Apele Române, pentru sursa de apă
subterană;
planul reţelei interioare de canalizare cu marcarea racordurilor/ punctelor de
prelevare a apelor uzate şi a instalaţiilor de epurare locale;
schema instalaţiilor de epurare locale, prospecte şi documente de conformitate,
după caz;
analiză de audit, de identificare şi stabilire a prezenţei indicatorilor şi substanţelor,
numită "screening", în conformitate cu criteriile din H.G. nr. 352/ 2005, H.G. nr.
351/2005, Ord. nr. 501/ 2003 şi Ord. nr. 31/ 2006 pentru apele uzate şi meteorice
evacuate la reţeaua de canalizare (se realizează după caz, în funcţie de activitatea
desfăşurată în incinta solicitantului, de complexitatea proceselor tehnologice etc.);
copie contracte de prestare a serviciului de colectare a deşeurilor rezultate din
procesele de epurare: grăsimi, uleiuri, slamuri, deşeuri lichide apoase cu conţinut
de substanţe periculoase etc, încheiate cu societăţi autorizate;

1



planul de prevenire şi intervenţie în cazul poluărilor accidentale (potrivit
prevederilor Ordinului M.A.P.P.M. nr. 278/1997 publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 100 bis), 2 exemplare.

În cazul solicitării de prelungire a Acordului de preluare (Acceptului de evacuare) este
necesară prezentarea copiei după vechiul Acord de preluare (Accept de evacuare) şi
documentele solicitate în Normativul de conţinut, menţionate mai sus.
În cazul în care reţeaua interioară de canalizare deserveşte mai mulţi agenţi economici,
pentru fiecare dintre aceştia se va întocmi memoriu tehnic.
Tariful pentru emiterea unui acord de preluare este de 613,32 lei (TVA inclus).
2.Pentru încheierea contractului sunt necesare îndeplinirea unor condiţii şi
depunerea anumitor documente.
Încheierea contractului de analiză a apelor uzate industriale este condiţionată de
următorul aspect: operatorul economic care solicită încheierea contractului a obţinut mai
întâi autorizaţia de mediu şi autorizaţia de gospodărie a apelor.
Actele necesare încheierii contractului de analiză a apelor uzate cu Apa Nova Bucureşti
sunt/ societatea responsabila cu alimetarea cu apa si serviciul public de canalizaie din
localitate,:



copie Certificat Înregistrare Fiscală şi/sau copie Certificat Unic de Înregistrare la
Registrul Comerţului;
copie Acord de preluare (emis de Apa Nova Bucureşti societatea responsabila cu
alimetarea cu apa si serviciul public de canalizaie din localitate,/).
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