
 

Închiderea depozitelor de deşeuri neconforme din Paşcani - Valea 
Seaca, Hârlău şi Târgu Frumos - IS-CL-03 

 

 

Informații privind contractul 

o Contract de lucrări nr. 405/13.01.2014 

o Executant: SC Geiger Transilvania SRL 

o Data de începere : 19.02.2014 

o Data  finalizare contract: 20.08.2015 
 

 

 

Componente / Obiecte contract 

o Închidere depozit urban neconform Târgu Frumos – Adâncata 

o Închidere depozit urban neconform Pașcani – Valea Seacă 

o Închidere depozit urban neconform Hârlău 
 

INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI HARLAU 
Lucrările sunt sistate din data de 23.05.2014, până la identificarea cauzelor ce au dus la apariția fisurilor 
în corpul depozitului de deșeuri Hârlău.    

S-a finalizat Expertiza Geotehnica pe amplasamentul depozitului de deșeuri Hârlău. 
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