
COMUNICAT
privind vizita de lucru pe tema managementului de eurilor în zonele urbane din
Flandra, Belgia a delega iei Consiliului jude ean Maramure , în perioada 5 – 11

aprilie 2009

La invita ia Agen iei publice pentru gestiunea de eurilor din regiunea Flandra
(OVAM) i în colaborare cu reprezentan a la Bruxelles a Asocia iilor municipiilor din
Romînia, o delega ie a Consiliului jude ean Maramure  a efectuat o vizit  de lucru în
regiunea Flandra, Belgia, pentru a se familiariza cu problematica gestiunii de eurilor
menajere, respectiv colectarea, transportul i eliminarea final  a reziduurilor
(incinerare sau depozitare pe rampe ecologice).

Delega ia a fost compus  din reprezentan i ai Consiliului jude ean Maramure ,
respectiv Emil Marinescu – vicepre edinte, George Pop – consilier jude ean i
Grazziella Bolma – director executiv Direc ia Tehnic i reprezentan i ai comunei
Rozavlea, respectiv Vasile Mîrza – primar i 6 consilieri locali, comun  pe teritoriul

reia se va construi Centrul de management integrat al de eurilor menajere din zona
de Nord a jude ului Maramure .

Programul vizitei a cuprins:
- vizit  la Parlamentul european i la Casa regiunilor europene
- vizit  la sediul IVAGO din ora ul Gent
- prezentarea companiei IVAGO i a parteneriatului public-privat cu Agen ia

public  pentru gestiunea de eurilor din regiunea Flandra (OVAM)
- prezentarea sistemului de colectare, transport i distrugere final  a

de eurilor menajere i asimilate
- vizitarea instala iei de incinerare a de eurilor i a instala iilor de sortare

aferente
- vizit  la centrul de reciclare a de eurilor de electrice i electronice
- vizit  la centrul de colectare a de eurilor menajere, altele decât cele

organice (mobilier, sticl , plastic, solven i, hârtie i carton, textile, metale,
etc.) din localitatea Willebroek

- vizitarea instala iei de sortare a de eurilor de hârtie i carton, metal, plastic
i PET-uri

- vizit  la sediul companiei ECOREM din localitatea Aartselaar
- prezentarea unui proiect de dezvoltare a unui depozit ecologic de de euri

menajere în interiorul unei exploat ri de argil
- vizit  la sediul ECO WERF din ora ul Leuven
- prezentarea sistemului de colectare selectiv  a de eurilor organice
- prezentarea sistemului de compostare la domiciliu a de eurilor orgenice
- vizitarea instala iei de compostare în hal  închis

Reprezentan ii Consiliului local Rozavlea au manifestat un deosebit interes fa
de cele prezentate i s-au declarat de acord, în unanimitate, cu amplasarea pe



teritoriul comunei Rozavlea a Centrului de management integrat al de eurilor din
zona de Nord a jude ului Maramure .

Centru de colectare selectiv  a de eurilor reciclabile



Centru de reutilizare de euri electrice i electronice



Centru de selectare de euri mixte (hârtie, metal, plastic)



Sistem de compostare la domiciliu



Sistem industrial de compostare în hal  închis

Biroul de pres
Cabinet pre edinte


