
 

 
13.01.2016 

S-a finalizat contractul de lucrări pentru Proiectarea și construirea a cinci puncte de colectare a 

deșeurilor voluminoase la Baia Mare, Seini, Borşa, Şomcuta Mare, Vişeu de Sus, în cadrul proiectului 

“Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș” 
 

Marți, 12.01.2016, la sediul Consiliului Județean Maramureș, a avut loc conferința de presă privind finalizarea 

contractului de lucrări privind proiectarea și construirea a cinci puncte de colectare a deșeurilor voluminoase la Baia Mare, Seini, 

Borşa, Şomcuta Mare, Vişeu de Sus. În cadrul conferinței au fost atinse două puncte esențiale: prezentarea rezultatelor 

contractului de lucrări aferent punctelor de colectare a deșeurilor voluminoase și stadiul actual al proiectului ”Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Maramureș”. 

Contractul  ”Proiectarea și construirea a cinci puncte de colectare a deșeurilor voluminoase la Baia Mare, Seini, 

Borşa, Şomcuta Mare, Vişeu de Sus” are o valoare de 4.457.352,23 lei, fără TVA, fiind semnat la data de 18 noiembrie 2014. 

Executantul contractului este asocierea Implenia Baugesellschaft m.b.H Wien, (în calitate de lider de asociere) împreună cu 

Întreprinderea Montaj Instalaţii S.A Baia Mare şi Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. București. Contractul s-a 

derulat în perioada 18.12.2014 – 10.12.2015.  

Centrul de colectare a deșeurilor voluminoase este o facilitate în care se recepționează deșeuri prea mari sau prea grele 

pentru containerele de colectare obișnuită. În Maramureș se vor construi 7 centre de colectare a deșeurilor voluminoase (CCDV-

uri) la Sighetu Marmației, Târgu Lapuș, Borșa, Vișeu de Sus, Baia Mare, Șomcuta Mare și Seini. Centrele din Sighetu Marmației 

și Târgu Lapuș sunt parte componenta a Stațiilor de transfer, restul fiind centre de sine stătătoare. 

Execuția lucrărilor aferente contractului a presupus realizarea următoarelor etape:  

● organizarea de şantier, studii inginereşti; 

● proiectele tehnice şi detaliile de execuţie;  

● manuale de operare şi întreţinere, instruire personal; 

● întocmirea planului detaliat de asigurare a calităţii;  

● întocmirea planului SSM; 

● lucrări de construcţii, instalaţii şi dotări;  

● asistenţă tehnică din partea proiectantului şi cartea tehnică a construcţiei. 

Centrele de colectare a deșeurilor voluminoase sunt construite pe o suprafață de 1000 mp și cuprind: 

● platformă betonată, împrejmuire și instalații sanitare/electrice; 

● 4 containere pentru deșeuri voluminoase și DEE (deșeuri electrice și electronice); 

● 1 container pentru deșeuri periculoase  provenite strict din deșeuri menajere; 

● cabină portar – control acces cu dotări specifice; 

● toaletă ecologică; 

● sistem de iluminat;  

● bordură perimetrială de beton. 

● zonă verde și  perdea de protecție vegetală. 

 

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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