
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
   
 

HOTĂRÂREA nr. 56 
din 27 iulie 2020  

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru unele 
obiective de investiţii 

  
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară;  

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 10105 din 20.07.2020 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr.  10106 din 20.07.2020 al Direcţiei 
economice şi al Direcției investiții și programe publice; 

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

    În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, rezultați în faza proiect 

tehnic, pentru obiectivele de investiție: 
- Punere în siguranţă pod peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, în localitatea 

Rus, conform anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenţa hotărâre; 
- Punere în siguranţă pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km 1+630, conform 

anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenţa hotărâre; 
- Consolidare pod pe DJ 110C km 0+430, în localitatea Ileanda, conform anexei 

nr.3, care fac parte integrantă din prezenţa hotărâre; 
- Punere în siguranţă pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S, km 8+250, in 

localitatea Șimișna, conform anexei nr.4, care fac parte integrantă din prezenţa hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

economică și Direcţia investiții și programe publice. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică;  
- Direcţia investiții și programe publice. 

 

            PREŞEDINTE,                                               Contrasemnează: 
          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    

            Tiberiu Marc                                          
                   Cosmin - Radu Vlaicu  



 

 

 
 

Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 56 din 27 iulie 2020 privind aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii 
  

 

  

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

ai obiectivului de investiţie  
Punere în siguranţa pod peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, în localitatea Rus  

 

 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 5.529.443,35  lei ( inclusiv TVA), din care C+M: 
- 4.770.874,04lei inclusiv TVA 

 
II. Eșalonarea investiţiei, (INV / C+M), inclusiv TVA: 

 Anul I:  2.764.721,67 lei  / 2.385.437,02 lei; 

 Anul II: 2.764.721,67 lei / 2.385.437,02 lei. 
 

 
III. Capacități (în unități fizice şi valorice): 

 Lungime pod: 173,05 m 

 cale de pod: 7.00 m 

 2 trotuare de 1, 00 m  

 Parapet direcțional de tip foarte greu H4b  

 Marcaje rezonatoare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexa nr.2 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 56 din 27 iulie 2020 privind aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii 
  

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

ai obiectivului de investiţie  

Punere în siguranţa pod peste râul Someș, pe DJ 108E , km 1+630 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 4.173.006,64 lei ( inclusiv TVA), din care C+M: 
- 3.625.723,26  lei inclusiv TVA 

 
II. Eşalonarea investiţiei, (INV / C+M), inclusiv TVA: 

 Anul I:  2.086.503,32 lei  / 1.812.861,63 lei; 

 Anul II: 2.086.503,32 lei  / 1.812.861,63 lei. 
 

 
III. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): 

 Lungime pod: 180,50 m 

 Cale de pod: 5,80 m 

 2 trotuare de L 180,5 *2 m (lățime 0,75 m)  

 Parapet de siguranță – borduri înalte 2*20 cm 

 Parapete de siguranță pietonal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexa nr. 3 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 56 din 27 iulie 2020 privind aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii 
 

  

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

ai obiectivului de investiţie  

Consolidare pod pe DJ 110C km 0+430, în localitatea Ileanda 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 1.926.335,09 lei ( inclusiv TVA), din care C+M: 
- 1.653.986,54  lei lei inclusiv TVA 

 
II. Eşalonarea investiţiei, (INV / C+M), inclusiv TVA: 

 Anul I:  963.167,54 lei  / 826.993,27 lei; 

 Anul II: 963.167,54 lei  / 826.993,27 lei. 
 

 
III. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): 

 Lungime pod: 21,60 m 

 Cale de pod: 7,80 m 

 2 trotuare de 1,50   

 Parapet de direcțional de tip foarte greu H4b  

 Marcaje orizontale rezonatoare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexa nr.4 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 56 din 27 iulie 2020 privind aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii 
 

   

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

ai obiectivului de investiţie 

Punere în siguranţă pod peste râul Someș, pe DJ 108S km 8+250, în localitatea Rus 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 2.213.883,28 lei ( inclusiv TVA), din care C+M: 
- 1.905.187,14  lei inclusiv TVA 

 
II. Eşalonarea investiţiei, (INV / C+M), inclusiv TVA: 

 Anul I:  1.106.941,64 lei  / 952.593,57 lei; 

 Anul II: 1.106.941,64 lei / 952.593,57 lei. 
 

 
III. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): 

 Lungime pod: 38,40 m 

 cale de pod: 7.80 m 

 2 trotuare de 1, 50 m  

 Parapet direcțional de tip foarte greu H4b  

 Marcaje rezonatoare. 
 

 


