Contractul de preluare ape uzate vidanjate şi emitere permis de descărcare în sistemul
public de canalizare și condițiile de încheiere a acestuia
Evacuarea apelor uzate vidanjate în rețeaua de canalizare municipală se poate face doar de către
agenții economici care desfășoară activitatea de vidanjare și dețin următoarele documente:




Contract de preluare ape uzate vidanjate încheiat cu Apa Nova Bucureşti S.A. (denumit în
continuare ANB);
Permis de descărcare ape uzate vidanjate emis de ANB;
Autorizația de Prestație a serviciului, eliberată de către Primăria Municipiului Bucureşti
(conform HCGMB 820/2018).

Contractul de preluare ape uzate este documentul care stabileşte condiţiile de prestare a
serviciului de canalizare pentru apele uzate vidanjate, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei
părţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În baza sa se emite permisul de descărcare ape uzate vidanjate de către ANB, agenţilor
economici, care au ca obiect de activitate colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN —3700).
Permisul de descărcare ape uzate vidanjate se emite pentru fiecare dintre autovehiculele
(autospecialele) identificate în Anexa 2 din contract și este valabil de la data emiterii și până la
data încetării contractului.
Clienții care au încheiat cu ANB un contract de prestare a serviciului de canalizare și dețin permise
de descărcare pot deversa apele uzate vidanjate în punctele de preluare menționate în Anexa 1 la
contract, din următoarele locații:
SECTOR 2


str. Petricani nr. 11A

SECTOR 5



str. Brăniştari (la cca. 300 m de intersecția str. Brăniștari cu str. Zețarilor),
str. Zeţarilor colț cu str. Brăniştari

ANB are dreptul de a efectua controale, prelevări de probe şi determinări calitative ale apelor uzate
vidanjate de către client, pentru a verifica respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi
cele prevăzute în Anexa 4 din contract.
În cazul în care apele uzate vidanjate de către client depăşesc concentraţiile maxime admise
pentru impurificatori sau dacă apele uzate vidanjate conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori
bloca procesul de epurare, ANB aplică penalizările prevazute de actele normative în vigoare, cele
prevazute în contract şi/sau anulează contractul şi permisul emis.
ANB are obligaţia de a instala şi de a întreţine pe cheltuiala proprie sistemele tehnice de
monitorizare a flotei, care vor fi instalate pe fiecare autovehicul în parte, identificat în Anexa 2 din
contract.
Începând cu luna iunie 2019 solicitanții vor depune la ANB un dosar unic care va cuprinde
documentele necesare pentru încheierea contractului/ actului adițional, emiterea permisului de
descărcare ape uzate și eliberarea Autorizației de Prestație emisă de Primăria Municipiului
București.

Documente necesare:
 solicitare din partea societății;
 memoriu tehnic care să cuprindă:
(i) specificul activităţii (descriere succintă a proceselor);
(ii) structura personalului (nr. angajaţi, organigramă, contracte de muncă, salariul minim,
etc.);
(iii) echipamente de lucru şi de protecţie individuală utilizate;
(iv) utilaje şi autovehicule utilizate;
(v) program de lucru;
(vi) modul de efectuare a mentenanţei echipamentelor, utilajelor, autovehiculelor;
(vii) program de conformare cu prevederile standardelor pentru sistemul de management al
calității, SR EN ISO 9001, și managementul mediului, SR EN ISO 14001.
 copie Certificat Înregistrare Fiscală şi/ sau copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul
Comerţului;
 copie Certificat constatator cu precizarea cod CAEN 3700 – colectarea și epurarea apelor
uzate;
 copie Autorizaţie de mediu de la Agenţia de Protecţie a Mediului sau copie solicitare cu
număr de înregistrare;
 declaraţie tip, privind identificarea autovehiculelor şi elementele de calcul ale cantităţii de
apă uzată descărcată în sistemul public de canalizare (capacitatea cisternei);
 declaraţie privind lista contractelor cu persoane fizice şi/ sau juridice care beneficiază de
vidanjarea apelor uzate menajere;
 copii cărţi de identitate ale autovehiculelor ce desfăşoară activitatea de vidanjare pentru
care se solicită permis de descărcare ape uzate vidanjate în sistemul public de canalizare.

