Anexa nr.2
la H.C.J. Mureş nr.111/26.09.2019

Datele de identificare ale bunurilor ce compun staţiile de sortare,
transfer şi compostare Cristeşti, jud. Mureş

Elemente de identificare

Valoare de
inventar
(lei)

 Staţie sortare situată în comuna Cristeşti localitatea
Vălureni, compusă din:
- Clădire administrativă (comună cu staţia de transfer) tip parter,
pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă cu acoperiş tip
şarpantă cu învelitoare de tablă cutată, compusă din:sala de
mese, laborator, 2 birouri, vestiar, centrală termică, 2 grupuri
sanitare, şi duşuri Sc=221,45mp; Su =186,42mp.
- Garaj cu atelier mecanic (comun cu staţia transfer) având
dimensiunile de 10,65 x 11,30 x 3,2m, structura de rezistenţă
realizată cu stâlpi metalici pe care reazemă fermele metalice din
europrofile de tip cornier cu aripi egale, pereţii închişi cu tablă
ondulată, acoperiş susţinut de pane metalice contravătuite cu
învelitoare din tablă ondulată, prevăzut cu canal tehnic. In
interior se află si atelierul mecanic care este delimitat cu panouri
termoizolante şi încălzit. Su=115,62mp, Sc=120,34 mp din care:
Garaj - Sc=97,71mp;
Atelier auto - S=17,81mp.

Hală sortare construcţie tip parter cu dimensiunile
68,12x30,70m, pe fundaţie de beton cu structură metalică,
acoperişul şi pereţii din tabla cutată şi panouri termoizolante.
Hala de sortare are un compartiment de stocare temporara şi 2
linii tehnologice una pentru hârtie şi carton iar cea de-a doua
-

1.753.749,75

2.244.296,55

2.897.457,76

pentru plastic şi metal
- Hala este echipată cu
- treizeci și două cabine/posturi sortare,

82.441,03

- două sisteme de ventilare,

164.882,05

- două separatoare magnetice,

123.661,54

- două prese de balotat PET model APB Seriile 45 şi 46/2013,

577.087,18

- două benzi transportoare tip Thnix cu seriile:230-239;

288.543,59

Hala este dotată cu:
- motostivuitor sortare model HANG-CHA seria: F4AC00280 şi
-

17 containere de 40 mc deschise Tip TEHNIX serii:159 –
172;
Autocamion 12 mc

- Încărcător staţie de sortare – Cukurova 940, serie
saşiu:CMI94012VCDA02811 seria motor: CD6068L268390.

-

Terasamente –amenajarea terenului

-

Rețele:

-

Apă +Rețele de stingere incendiu

-

Canalizare, levigat, pluvial

-

Electrice

-

Drumuri și platforme:

-

Drumuri de acces incintă

-

Platforme betonate stații (alei și platforme)

-

Imprejmuiri și porți

82.441,03
1.813.702,58
700.748,72
247.323,08

112.728,10

310.856,85
365.291,73
229.990,10

307.389,32
383.366,78
68.887,25


Staţie de transfer situată în comuna Cristeşti
localitatea Vălureni, compusă dintr-o platformă betonată pe
care sunt amplasate:

 un cântar rutier 20 x 2, 60 m de 60 tone - seria 132277;

62.376,98

 unitate de spălare roţi model TEHNIX, Tip APV 4/20, seria
04/12;

62.376,98

 trei prese fixe cu capacitate minimă 5 tone/oră, seriile:37-39
cu pâlnii descărcare deşeuri şi cuve protecţie prese, cu tablouri
de comandă şi automatizare; trei sisteme de translatare
containere cu câte 3 containere;

1.122.785,55

 14 buc. containere închise de 30mc cu seriile:125-133, 141143, 152-153, 175-176;

1.185.162,52

 încărcător
staţie
transfer
Cukurova
940,
serie
şasiu:CMI94012HCDA02881, serie motor: CD6068L268393;

155.942,44

 vehicul pick-up model MITSUBISHI L200 4x4, serie şasiu

103.597,49

MMCJNKB40CD016019, serie motor: CDK1297 (folosit în
comun cu staţia de sortare);
467.827,31
 autocamion 12mc, Marca FORD EFE 25T serie şasiu:
NMOMKXTP6MDU90731, serie motor: BC46-6007BA DU90729;

-

Terasamente –amenajarea terenului

-

Rețele:

-

Apă +Rețele de stingere incendiu

-

Canalizare, levigat, pluvial

-

Electrice

-

Drumuri și platforme:

-

Drumuri de acces incintă

225.456,18
310.856,85
365.291,74
229.990,10

574.060,50

-

Platforme betonate stații (alei și platforme)

932.182,98

-

Imprejmuiri și porți

114.812,10

 Staţie de compostare situată în comuna Cristeşti
localitatea Vălureni, compusă din:

- Clădire administrativă tip parter, pe fundaţie de beton, zidărie

641.798,82

- Garaj cu atelier mecanic (comun cu staţia transfer) având

444.322,25

- Hală maturare este o hală metalică cu trei deschideri tip

3.850.792,88

de cărămidă cu acoperiş tip şarpantă cu învelitoare de tablă
cutată, compusă din:sala de mese, laborator, 2 birouri, vestiar,
centrală termică, 2 grupuri sanitare, şi duşuri Sc=221,45mp;
Su=186,42mp.
dimensiunile de 10,65 x 11,30 x 3,2m, structura de rezistenţă
realizată cu stâlpi metalici pe care reazemă fermele metalice din
europrofile de tip cornier cu aripi egale, pereţii închişi cu tablă
ondulată, acoperiş susţinut de pane metalice contravătuite cu
învelitoare din tablă ondulată, prevăzut cu canal tehnic. In
interior se află si atelierul mecanic care este delimitat cu panouri
termoizolante şi încălzit. Su=115,62mp, Sc=120,34 mp din care:
Garaj - Sc=97,71mp; Atelier auto - S=17,81mp.
şopron cu dimensiunile în plan 66x42 cu o suprafaţă construită
de 2772 mp.
- Hală de depozitare compost este o hală metalică cu o
deschidere tip şopron cu dimensiunile în plan de 20,35x37,80 m
echipată cu:

 un cântar 20x2, 60 m 60 tone seria: 132276;
 un tocător deşeuri tip HUSSMAN HL 1222, serie motor:
66619035, serie maşină: 11360;
 un ciur sitare compost - model TEHNIX 400;
 utilaj de întoarcere brazde cu tambur, seria 17.43.929, serie
tambur: HD6320M930;

135.609,79
1.238.176,43

607.296,06
1.827.784,25

 5 membrane brazde Tip:TIP TOP TRX, MODEL TENKATE
seriile:1-20;

147.401,96

 2 buc. suflante cu lobi, Model :MAPNER, TIP:SEM.15TRC.CGA,
seria:22020 şi seria:22021;

176.882,35

 unitate spălare roti MODEL TEHNIX, TIP:APV 4/20, seria 04/12

135.609,79

 un laborator;

141.505,87

 vehicul pick-up model :MITSUBISHI L200 4X4, serie şasiu:
MMCJNKB40BD027217 serie motor:UCR 8558;

88.441,17

 încărcător staţie sortare Cukurova 940, serie
CMI94012HCDA02831, serie motor:CD6068L268249;

471.686,26

şasiu

:

 Containere 30 mc deschise-5 buc serii:154-158,

147.401,96

 autocamion 12mc Marca FORD EFE 25T serie şasiu:
NM0MKXTP6MDU90729,serie motor: BC46-6007BA DU90729,

648.568,61

-

338.184,27

Terasamente –amenajarea terenului

-

Rețele:

-

Apă +Rețele de stingere incendiu

310.856,85

-

Canalizare, levigat, pluvial

365.291,74

-

Electrice

229.990,10

-

Drumuri și platforme:

-

Drumuri de acces incintă

574.060,49

-

Platforme betonate stații (alei și platforme)

1.264.952,03

-

Imprejmuiri și porți

114.812,10

