
 

 
11.03.2016 

S-a prezentat stadiul contractelor de lucrări derulate în cadrul proiectului 

“Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș” 
 

Luni, 07.03.2016, la sediul Consiliului Județean Maramureș, a avut loc conferința de presă privind prezentarea stadiului 

contractelor de lucrări derulate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș”. Cele 

4 contracte de lucrări sunt:  

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

Şomcuta Mare, Vişeu de Sus” cu 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. Contractul este finalizat în procent de 100%. 

“Proiectare şi execuţie pentru închiderea în situ a depozitelor de deşeuri neconforme urbane la Vişeu de Sus, 

Tepliţa-Sighetu Marmaţiei şi Satu Nou de Jos-Baia Mare, respectiv proiectare şi execuţie pentru trei relocări la Seini, Rohia-

Tg. Lăpuş, Arinies-Borşa” cu o valoare de 38.500.000 lei, fără TVA, fiind semnat la data de 19 decembrie 2014. Executantul 

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

Montaj Instalaţii S.A şi Institutul de Studii şi Proiectări Energetice. Durata contractului este de 16 luni, din care 2 luni sunt 

pentru proiectare iar 14 luni sunt dedicate execuției lucrărilor. Procentul de realizare al contractului este de 33% (din 

valoarea totală). 

„Proiectarea şi construirea Staţiei de Transfer Moisei, Staţiei de Sortare, a Staţiei de TratareMecano-Biologică de la 

Sîrbi, a Staţiei de Transfer, Staţiei de Sortareşi a Punctului de colectare a voluminoaselor la Sighetu Marmaţiei, a Staţiei de 

Transfer şi a Punctului de colectare deşeuri voluminoase la Târgu Lăpuş”, cu o valoare de 58.908.414, 41 Lei fără TVA, a 

fost semnat în data de 10.06.2015. Executantul contractului este asocierea SC Kasdum-GF SRL( lider de asociere),  SC 

Constructim SA (asociat 1) și SC Tehnicmarket SRL (asociat 2). Durata contractului este de 10 luni de la data semnării, din care 

2 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor sunt pentru proiectare iar 8 luni sunt pentru execuția lucrărilor. Procentul 

de realizare al contractului este de 26% (din valoarea totală). 

”Construirea depozitului ecologic de la Sârbi” cu o valoare de 51.827.864,71 Lei fără TVA fiind semnat la data de 17 

iunie 2015. Executantul contractului este asocierea Victor Construct SRL cu Antrepriză Montaj Instalații S.A. Durata 

contractului este de 34 luni, din care 10 luni sunt pentru execuția lucrărilor, iar perioada de notificare a defecțiunilor este de 24 

de luni de la terminarea lucrărilor. Termenul de finalizare al contractului este luna Mai 2016. Procentul de realizare al 

contractului este de 8% (din valoarea totală). 

În prezent s-au achiziționat o mare parte din echipamentele și materialele necesare în vederea finalizării celor 3 

contracte de lucrări aflate în derulare, respectiv se execută lucrări specifice la obiectivele de investiții aferente acestor contracte.  
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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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