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S-au finalizat contractele de furnizare "Echipamente şi maşini pentru transfer şi operare" 

și "Containere, pubele, igloo-uri şi echipamente pentru compostare", în cadrul proiectului 

“Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș” 
 

 

Contractul de furnizare nr. 2509/26.03.2015 privind ”Echipamente și mașini pentru transfer și operare” are o 

valoare de 6.295.480,00 lei, fără TVA, având ordinul de începere emis la data de 14.04.2015. Executantul 

contractului este SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL. Durata contractului este de 10 luni de la semnarea 

acestuia, având ca termen limită de finalizare data de 26.01.2016.  

În baza contractului s-au achiziționat următoarele echipamente și mașini:  

 Compactor TANA E260 – 1 bucată; 

 Încărcător telescopic Kramer 2506 – 4 bucăți; 

 Încărcător Kramer 850 – 3 bucăți; 

 Încărcător frontal Kramer 5055 – 8 bucăți; 

 Buldozer Shantui SD22R – 1 bucată; 

 Electrostivuitor Maximal FB20-M1JZ – 2 bucăți; 

 Motostivuitor Maximal FD20T-M2GF3 – 1 bucată; 

 Încărcător de brazdă IWK HR II 3000 – 1 bucată. 
 

Contractul de furnizare nr. 946/06.02.2015 privind ”Containere, pubele, igloo-uri și echipamente pentru 

compostare” are o valoare de 27.989.657,40 lei, fără TVA, având ordinul de începere emis la data de 23.02.2015. 

Executantul contractului este Asocierea SC Europlast România SRL (în calitate de lider de asociere) cu SC Triplast 

SRL. Durata contractului este de 11 luni de la semnarea acestuia, având ca termen limită de finalizare data de 

06.01.2016.  

În baza contractului s-au achiziționat următoarele:  

 Pubele de 120 litri – 2.759 bucăți;  

 Containere de 1,1 metri cubi – 1.218 bucăți;  

 Containere tip Igloo de 1,1metri cubi – 9.919 bucăți; 

 Compostoare de 400 litri – 82.785 bucăți;  

 Camion Iveco – 9 bucăți;  

 Remorcă Willeton – 6 bucăți.  
 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
 

Date de contact: 

Zamfir Ciceu – Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş 

Tel: 0262.212110; Fax: 0262.213945; Email: office@cjmaramures.ro   

Traian Florea – Manager proiect 

Tel.0262.212109; Fax: 0262.213945; Email: traian.florea@maramures.ro 
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