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Conferință de presă privind demararea lucrărilor la depozitul ecologic din Sârbi, 

comuna Fărcașa, în cadrul proiectului  

“Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș” 

 
Marți, 04.08.2015, la sediul Consiliului Județean Maramureș, a avut loc conferința de presă privind 

demararea lucrărilor la depozitul ecologic din Sârbi, comuna Fărcașa. În cadrul conferinței au fost atinse 

două puncte esențiale: prezentarea contractului aflat în derulare privind construirea depozitului ecologic de 

la Sârbi și stadiul actual al lucrărilor.  

Contractul ”Construirea depozitului ecologic de la Sârbi” are o valoare de 51.827.864,71 Lei fără 

TVA fiind semnat la data de 17 iunie 2015, iar în data de 09 iulie a fost emis ordinul de începere. 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. Executantul contractului este asocierea Victor Construct SRL cu Antrepriză Montaj Instalații 

S.A.  

Contractul prevede: construirea primei celule aferente unui depozit de deşeuri conform, compus din 

4 celule, având capacitate totală de 1.946.466,4 m3  și o suprafaţă a depozitului propriu-zis de 11,847 ha. 

Facilităţi aferente primei celule includ clădiri (clădirea administrativă, garaj, atelier auto etc.); infrastructura 

specifică (control acces şi pod basculă, staţie spălare autovehicule, staţie  de alimentare cu combustibil); 

sistem de monitorizare a factorilor de mediu; alte lucrări (căi de acces şi drumuri incintă; sistem de 

colectare a apei pluviale; reţele apă, electrice, sanitare, termice; amenajări incintă şi împrejmuire), 

construcţia făcându-se pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie aprobate. 

În data de 16 iulie 2015 s-a predat amplasamentul iar în data de 20 iulie 2015 s-au demarat primele 

lucrări specifice organizării de șantier, s-au trasat amplasamentele pentru clădiri, Centru de Management 

Integrat al Deșeurilor, perimetrul celulei 1 și 2 de depozitare, s-au creat căi de acces prin defrișare și 

decopertare, respectiv s-a demarat activitatea de decopertare pe amplasamentul aferent celulei 1 și 2.  
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