
 

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: 08.12.2015 (cf. AA nr.2/21.08.2015) 
 

 

 

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.    

 
 
INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI  TG. FRUMOS   
Rezumatul lucrărilor : 

 



 Construcţie drumuri  - 100% 
 Sistem de închidere – 100% 
 Gestionarea levigatului  - 100% 
 Gestionarea biogazului – 100% 
 Împrejmuire si poarta acces - 100% 
 Realizarea utilitarilor în incintă – 100% 

 
Lucrarile pentru inchiderea depozitului neconform au fost finalizate. 

Receptia la terminarea lucrarilor a avut loc in data de 8 iunie 2015. 

 

   
 

 
  ÎNCHIDERE  DEPOZIT DE DEŞEURI  PAŞCANI-VALEA SEACĂ 

 
Rezumatul lucrărilor : 
Au fost finalizate urmatoarele lucrari : 

 relocarea deseurilor  
 executarea stratului de sustinere g=0,5m 
 montarea geocompozitului bentonic 
 executarea stratului drenant pentru ape pluviale 
 montarea geotextilului de separatie  
 executarea forajelor pentru cele 20 puturi mixte biogaz/levigat 
 montarea rezervorului vidanjabil pentru colectare levigat 
 asternere strat de pamant de  recultivare  
 asternere strat de pamant vegetal 
 betonare sant perimetral colector ape meteorice 
 compactare pamant drum acces pe depozit, inainte de asternerea stratului de balast 
 forare puturi de monitorizare apa freatica - 3 buc. 
 realizare fundatii  container regularizare debit biogaz 
 asternere strat de balast platforma betonata  
 turnare beton la platforma 
 montare tuburi beton la podet – trecere spre drum acces pe depozit  
 hidroizolatii la tuburi beton la podet 
 realizare timpane din beton la podet  
 asternere strat balast pe drum acces pe depozit 
 compactare balast pe drum acces pe depozit 
 realizare umpluturi de pamant in zonele S1 (spre paraul Irmolea si zona CF) si S2   

(imprejurul  santului betonat) 
 montat camin PVC deznisipare pe traseul santului betonat de evacuare ape meteorice 

spre paraul Irmolea 
 dotarea completa  a puturi de monitorizare apa freatica - 3 buc 
 montare tevi transport biogaz si levigat 
 realizare circuite electrice spre puturile mixte biogaz/levigat 



 insamantare depozit  in data de 02.07.2015 
 trasare gard, sapatura stalpi gard, montare gard metalic 
 sapatura groapa rezervor condens 
 montaj  instalatie facla, container regularizare debit biogaz, rezervor condens, capete 

puturi biogaz si mixte  
 in data de 22.07.2015 s-a realizat instructajul operatorului  

 

 
 

                   Vedere depozit inchis (detaliu cu rigola perimetrala colectare ape meteorice) 
      

 
Vedere depozit inchis (detaliu la intrarea pe depozit - platforma betonata container regularizare debit 
biogaz si facla, podet trecere spre drum acces pe depozit (piatra sparta), rigola betonata 



 
Container regularizare debit biogaz – detaliu  

 

 

 
Camin condens 



 
Firida container regularizare debit biogaz 

 

 
Put mixt biogaz/levigat 



 
Put mixt biogaz/levigat – detaliu cu tevi transport biogaz si levigat 

 

 

 
Detaliu intrare in incinta depozitului inchis, cu platforma betonata container 

regularizare debit biogaz si facla 


