
Anexa jir. 5
SE TRANSMI Di LA ÎSUJ/J.SIJBIF ÎN l-ORMAT ELECTRONIC: şi/sau FAX

FORMULAR I)E INFORMARE PRIVIND TRANSPOR TUL DEŞEURILOR PERICULOASE

Către,

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ai Judeţului.........

în conformitate cu prevederile II.G.R. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 
nepericuloase pe teritoriu! României vă informăm asupra transportului de deşeuri periculoase, cu 
următoarele caracteristici:

1 Expeditor/generator de deşeuri

2 Transportator de deşeuri

3 Număr de transporturi planificate pentru transportul în 
cauză

4 Cantitatea de deşeuri planificată pentru transportul în 
cauză

5 Codul de deşeu şi denumirea conform HGR nr. 
856/2002

6 Modalităţi de transport Mijloc de transport:.........

Nr. de înmatriculare:..........

7 Tipurile de ambalare a deşeurilor

8 Numărul formularului de aprobare a transportului APM

9 Numărul autorizării rutei de transport I.S.U.J/ISUB1F

10 Rutele de transport autorizate de I.S.U.J/1SUBIF*

□ Principală:

□ Secundară:

11 Data de începere a transportului

12 Nume, prenume şi date de contact (responsabil firma 
de transport):

Semnătura persoana autorizată Număr de înregistrare/Data

*Se bifează ruta pe cai c se desfăşoară efectiv trausportul



Anexa nr. 2

CKREWK

pentru autorizarea rutelor de transport deşeuri periculoase 

n r.............. d in ............ 20...

Către,

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ..................” al Judeţului

Domnului inspector-şef

Subscrisa ..................................................................... . cu domiciliul/sediul în judeţul
........................................... municipiul/oraşul/comuna .................... ...................... , scctorul/satul
..........................., str..................................... . nr.............. , bl.......... sc..........et..........ap............., codul
postai ................... telefon ......................  fax ............................ . e-mail ...............................
reprezentată prin ..................................................................  în calitate de
.......................................................................................... . în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8)
lit. b) şi alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 
nepericuloase pe teritoriul României, solicit autorizarea rutelor de transport a deşeurilor periculoase.

Anexez 6 (şase) exemplare originale ale Formularului pentru aprobarea transportului deşeurilor 
periculoase.

Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat la: tel .............................. /e-mail
............................................/ f a x ..............................................

Data Semnătura
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