
 

 
23.11.2015 

S-a prezentat stadiul lucrărilor la închiderea depozitului de deșeuri neconforme din Satu 

Nou de Jos – Baia Mare, în cadrul proiectului 

“Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș” 
 

 

Marți, 17.11.2015, la sediul Consiliului Județean Maramureș, a avut loc conferința de presă privind prezentarea 

stadiului lucrărilor pentru închiderea depozitului de deșeuri neconforme de la Satu Nou de Jos – Baia Mare. În cadrul conferinței 

au fost atinse două puncte esențiale: prezentarea contractului aflat în derulare privind închiderea depozitelor neconforme din 

județul Maramureș, în special al depozitului neconform de la Satu Nou de Jos – Baia Mare și stadiul actual al lucrărilor.  

 

Contractul “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” - investiţie realizată în cadrul contractului de Finanţare nr. 462/RP/10.02.2014; are o valoare de 

38.500.000 lei, fără TVA, din care: proiectare – 1.883.000 lei, execuţia lucrărilor – 33.292.257,18 lei, fiind semnat la data de 19 

decembrie 2014. Durata contractului este de 16 luni, din care 2 luni sunt pentru proiectare iar 14 luni sunt dedicate execuției 

lucrărilor. 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. 

 

Activitatea de închidere in-situ se realizează prin: 

● relocarea deşeurilor depozitate sporadic către zona de bază a depozitului; 

● micşorarea suprafeţei finale aferente depozitului; 

● îndepărtarea din zona definitivă de depozitare a deşeurilor voluminoase; 

● îndepărtarea din zona definitivă superioară de depozitare a deşeurilor din material plastic; umplerea gropilor şi 

denivelărilor existente în cadrul corpului depozitului; 

● compactarea deşeurilor prin trecerea succesivă cu buldozerul peste masa acestora de minim 3–5 ori; 

● respectarea pantelor de închidere şi profilare a deşeurilor, respectându-se panta maximă de 1:3 şi minimă de 

1:20.  

 

Realizarea unui sistem complet de închidere şi acoperire, care va consta din: 

● strat de susţinere de minimum 50 cm de pǎmânt provenit din excavaţii; 

● strat de minimum 30 cm de drenaj pentru gazele generate din depozit; 

● geotextil de protecție a geomembranei din PEID, cu greutatea specifică de minimum 1000 g/mp; 

● geomembrana din PEID cu grosimea de minimum 2 mm; se vor utiliza dopuri de argilă compactată; 

● geotextilul de separaţie dintre stratul de drenare a apelor din precipitaţii şi stratul de pământ argilos, nisip şi 

pietriş,  greutatea specifică de minimum 400 g/mp; 

● strat cu grosimea minimă de 85 cm de pământ argilos, nisip şi pietriş, pentru creșterea vegetaţiei; 

● sol vegetal cu grosimea de minimum 15 cm; 

● înierbarea suprafeţei exterioare a depozitului; 

● strat de minimum 30 cm pentru drenarea apei provenite din precipitaţii. 

 

În data de 24 iulie 2015 antreprenorul a intenționat să înceapă lucrările de execuție însă, operatorul SC Drusal SA a 

obstrucționat accesul acestuia pe amplasament. În acest sens Consiliul Județean Maramureș a solicitat sprijinul autorităților 

competente în vederea punerii în aplicare a Autorizației de Construire nr. 38/14.07.2015, pentru implementarea cu succes a 

proiectului. În data de 29 octombrie 2015 antreprenorul a demarat lucrările pentru construire drumului tehnologic de acces pe 

amplasament, iar pentru evitarea deversării de levigat din canalul colector a fost mobilizată o autospecială în vederea vidanjării 

surplusului de levigat.  

 

În prezent utilajele antreprenorului sunt mobilizate pentru începerea lucrărilor, însă acestea sunt blocate de operator, 

care și-a amplasat utilajele pe coronamentul depozitului. 
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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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