
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr.73  
din 28 august 2020 

privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, 
din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2020-2021 

 
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.11.477 din 14.08.2020 a preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul comun de specialitate nr.11.479 din 14.08.2020 al Direcţiei economice şi al 

Direcției patrimoniu; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art.173 alin. (1) lit. d) şi alin.(5) lit.l) din OUG nr. 57/2019 privind 

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

cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art. 1. Se aprobă Programul pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene din 
administrarea  Consiliului  Judeţean Sălaj, pentru  perioada  de  iarnă  2020-2021,  conform  
Anexei nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă asocierea dintre Judeţul Sălaj şi comunele din judeţ, în vederea 
realizării lucrărilor de pregătire şi întreţinere a drumurilor judeţene, din administrarea 
Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2020-2021, conform Anexei nr. 2. 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a lucrărilor pentru întreţinerea drumurilor judeţene, 
din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă, la suma de 4.000,00 
mii lei. 

Art. 4. Se aprobă încadrarea pe nivele de viabilitate a drumurilor judeţene şi a 
valorilor lucrărilor de pregătire şi întreţinere a acestora, pentru perioada de iarnă, conform 
Anexei nr. 3.  

Art. 5. Anexele nr.1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

patrimoniu și Direcţia economică. 
Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică la: 
-  Direcţia juridică și administrație locală; 
-  Direcţia economică; 
-  Direcţia patrimoniu; 
-  unităţile administrativ - teritoriale din judeţ. 
      
    PREŞEDINTE,                          Contrasemnează: 

                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                Tiberiu Marc  
                  Cosmin-Radu Vlaicu 



                                                                                                                                      Anexa nr.1 
                                                                                                                                                                                                       la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.73 din 28 august 2020 privind aprobarea 

Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea 
Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2020-2021 

             
 

PROGRAM 
pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea  

Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 15 noiembrie 2020-15 martie 2021 
 
  

Nr. 
crt. 

Măsuri şi lucrări propuse Termenul de 
realizare 

Locul de realizare Execută Răspunde 

I. MĂSURI DE PREGĂTIRE A REŢELEI DE DRUMURI 
I.1. Actualizarea inventarierii tuturor problemelor 

existente, semnalizarea acestora pentru 
avertizarea participanţilor la trafic pe timp de 
iarnă 

 
15.11.2020- 
15.03.2021 

Pe reţeaua de drumuri din 
administrare 

Direcția 
Patrimoniu 

 
 

Conducerea Consiliului 
Judeţean Sălaj 

I.2. Măsuri minime pentru asigurarea circulaţiei pe 
timp de iarnă în zonele afectate de calamităţi 
naturale: 
-completare cu material pietros sau mixtură 
asfaltică; 
-refacerea părţii carosabile; 
-semnalizare rutieră corespunzătoare; 
-supravegherea permanentă. 

permanent, în 
funcţie de 
evoluţia stării 
tehnice a 
zonelor 
afectate 
 

Pe toate drumurile judeţene  aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean 
Sălaj, afectate de calamităţi naturale  

Direcția 
Patrimoniu 

 

Consiliul Judeţean Sălaj  

I.3. Semnalizarea rutieră specifică iernii, prin 
montarea indicatoarelor de circulaţie, conform 
STAS 1846-2004 

 
15.11.2020- 
15.03.2021 

Se va realiza semnalizarea rutieră 
specifică iernii  pe toate sectoarele, 
cu precădere pe cele pe care se 
efectuează transporturi de mărfuri şi 
călători 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere 

- Unitatea Administrativ 
Teritorială cu care se va 
încheia acordul de 
asociere 
 - Direcția Patrimoniu 
- reprezentant Poliţie  

II. ASIGURAREA CU MATERIAL ANTIDERAPANT 
II.1. Depozitarea în grămezi  a cantităţilor necesare 

pe fiecare sector ( nisip + sare ) 
10.11.2020 
 

Amplasarea grămezilor se va face în 
curbe şi pe sectoarele de drum în 
pantă, stabilite de comun acord între 
reprezentanţii  Direcției Patrimoniu şi 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 

- Unitatea Administrativ 
Teritorială cu care se va 
încheia acordul de 
asociere  



reprezentanţii Unitatăţii 
Administrativ Teritoriale cu care se 
va încheia acordul de asociere 

încheia acordul 
de asociere 

- Direcția Patrimoniu 
 

II.2. Completarea cu material antiderapant pe 
traseele stabilite, în funcţie de evoluţia vremii 
şi a consumului de materiale 

15.11.2020- 
15.03.2021 

Completarea cu material antiderapant 
se va face la nevoie pe traseele 
stabilite, în funcţie de cantitatea 
consumată şi evoluţia vremii 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere 
- Direcția 
Patrimoniu  

- Unitatea Administrativ 
Teritorială cu care se va 
încheia acordul de 
asociere 

II.3. 
 

Asigurarea cantităţilor minime necesare de 
fondanţi chimici și nisip 
 

10.11.2020  
Formarea unui stoc de nisip și 
fondanți chimici, astfel încât să 
permită intervenţia pe o durată de 14 
zile de acţionare continuă 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere 

- Unitatea Administrativ 
Teritorială cu care se va 
încheia acordul de 
asociere  

III. ASIGURAREA INTERVENŢIILOR 
III.1. Întocmirea de către Unitatea Administrativ 

Teritorială cu care se va încheia acordul de 
asociere a programului de intervenţii pentru 
combaterea poleiului şi zăpezii, ţinând cont de 
nivelele de viabilitate 

10.11.2020 Programele întocmite vor fi avizate 
de către Consiliul Judeţean Sălaj şi 
avizate de către Poliţia rutieră 
Programele vor cuprinde : 
-utilajele ce deservesc fiecare sector 
-persoanele care deservesc aceste 
utilaje 
-muncitorii 
-coordonatorii de activitate 
-sistemul informatic 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere 

- Unitatea Administrativ 
Teritorială cu care se va 
încheia acordul de 
asociere 
-conducerea Consiliului 
Judeţean Sălaj 
-reprezentant Poliţie 
rutieră 

III.2. Stabilirea a formaţiilor minime şi a perioadei 
de efectuare a serviciilor permanente  

10.11.2020 -Se vor stabili formaţiile minime, în 
funcţie de nivelele de viabilitate, 
importanţa drumurilor şi gradul de 
dificultate a intervenţiilor  şi se vor 
comunica conducerii Consiliului 
judeţean 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere 
- Direcția 
Patrimoniu  
Locală 

- Unitatea Administrativ 
Teritorială cu care se va 
încheia acordul de 
asociere 
-Conducerea Consiliului 
Judeţean Sălaj 



III.3. Supravegherea modului de realizare a 
intervenţiilor pe timp de iarnă  
 
 
 
 
 
 
 
 

15.11.2020- 
15.03.2021 

-Pe toate drumurile din administrarea 
Consiliului Judeţean Sălaj  

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere 
- Direcția 
Patrimoniu  

- Unitatea Administrativ 
Teritorială cu care se va 
încheia acordul de 
asociere  
-Conducerea Consililui 
Judeţean Sălaj 

IV. INSTRUIREA PERSONALULUI 
IV.1. Finalizarea activităţii de organizare şi instruire 

a personalului, astfel încât activitatea să poată 
fi începută până la 15.11.2020 

12.11 2020 Organizarea activităţii astfel încât să 
poată fi demarată orice acţiune din 
data de 15.11.2020 pe toate drumurile 
din administrarea Consiliului 
Judeţean Sălaj 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere 

- Unitatea Administrativ 
Teritorială cu care se va 
încheia acordul de 
asociere 

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE COORDONARE ŞI INFORMARE 
V.1. Verificarea asigurării cu material antiderapant 

pe trasee,  în punctele de depozitare şi modul 
de executare a celorlalte lucrări 

15.11.2020- 
15.03.2021 

Verificările se vor face pe întreaga 
reţea de drumuri din administrarea 
C.J.Sălaj. 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere 
- Direcția 
patrimoniu 
 

- Unitatea Administrativ 
Teritorială cu care se va 
încheia acordul de 
asociere 
-Conducerea Consiliului 
Judeţean Sălaj 
 

V.2. Întocmirea, de către Unitatea Administrativ 
Teritorială cu care se va încheia acordul de 
asociere, a unui raport zilnic cu privire la 
activitatea de intervenţii 
 

15.11.2020- 
15.03.2021 

Informaţiile privind starea drumurilor 
din administrare şi acţiunile 
întreprinse vor fi transmise, la sediul 
C.J. Sălaj, în fiecare dimineaţă, între 
orele 7:30-9:00 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere 

-Conducerea Consiliuluui 
Judeţean Sălaj 
- Direcția Patrimoniu  
 

V.3. Pe toata durata programului, între orele 730-900, 
personalul de specialitate din cadrul Direcției 
patrimoniu, culege informaţii cu privire la 
derularea activităţii de dezăpezire.  

15.11.2020- 
15.03.2021 

-Asigurarea permanenţei se va face 
de către salariații serviciului 
administrarea domeniului public și 
privat al județului  

- Direcția 
Patrimoniu   
 

-Conducerea Consiliuluui 
Judeţean Sălaj 



 -Prezentarea raportului zilnic pentru 
conducerea Consiliului Judeţean 
Sălaj 

V.4. Verificarea, pe trasee, a modului în care se 
desfăşoară traficul rutier şi activitatea de 
deszăpezire. 

15.11.2020- 
15.03.2021 

Se vor verifica toate drumurile din 
administrarea Consiliului Județean 
Sălaj 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere  
- Direcția 
Patrimoniu  

-Conducerea Consiliului 
Judeţean Sălaj 

V.5. Cooperarea cu organele de Poliţie rutieră în 
vederea introducerii de restricţii de circulaţie 
sau de interdicţii pe anumite sectoare de drum, 
în caz de căderi masive de zăpadă 

15.11.2020- 
15.03.2021 

Drumurile care sunt afectate, în mod 
deosebit, de căderile de zăpadă sau 
alte fenomene naturale care 
îngreunează desfăşurarea traficului 

- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere  
- Direcția 
Patrimoniu  
-reprezentantul 
Poliţiei rutiere 

-Conducerea Consiliului 
Judeţean Sălaj 

V.6. Verificarea, împreună cu organele de Poliţie 
rutieră, a modului de pregătire a personalului, 
a utilajelor şi a bazelor necesare lucrărilor de 
dezăpezire 

12.11.2020- 
20.11.2021 

Verificările se vor face în toate bazele 
şi vor urmări instruirea personalului 
care participă la activitatea de 
deszăpezire  

- Direcția 
Patrimoniu  
-reprezentantul 
Poliţiei rutiere 
- Unitatea 
Administrativ 
Teritorială cu 
care se va 
încheia acordul 
de asociere  
 

-Conducerea Consiliului 
Judeţean Sălaj 

 



Anexa nr.2 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.73 din 28 august 
2020 privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi 
întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea 
Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă  
2020-2021                                                                                                                                                                                                                  

 
ROMÂNIA                          ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ                    JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     COMUNA/ORAŞ                         
Nr.               din                  2020                                              Nr._____  din _______2021   
   
 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.        din                  privind 
aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene din administrarea 
Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2020-2021, se încheie următorul 
 

ACORD DE ASOCIERE 
între 

1. JUDEŢUL SĂLAJ, reprezentat prin Marc Tiberiu – preşedinte al Consiliului 
Judeţean Sălaj, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, jud. 
Sălaj, cont IBAN ................................., deschis la Trezoreria Zalău, cod fiscal 
4494764; 

şi 
2. COMUNA/ORAŞ                                 , reprezentată prin                        -primar şi                               

- contabil, cu sediul în ............., str. .........., nr. ............, cont IBAN ...................., 
deschis la Trezoreria .................., cod fiscal ................ 

            
I.OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 Art.1. Obiectul Acordului îl reprezintă realizarea lucrărilor de întreţinere pe timp de 
iarnă pe următoarele sectoare de drum: 
- DJ                    de la km                  la km                    ; drum de nivel 1, 
- DJ                    de la km                  la km                    ; drum de nivel 2. 
- .......................................................................................... 
 Art.2. Lucrările de întreţinere pe timp de iarnă ce se execută în baza prezentului acord 
sunt: 

a) combaterea lunecuşului, a poleiului şi a înzăpezirii pe drumurile judeţene cu utilaje 
şi materiale adecvate,  

b) asigurarea stocului de material antiderapant (sare, nisip, etc.), 
c) semnalizarea rutieră specifică iernii, 
d) decolmatări de poduri și podețe, desfundări de șanțuri și rigole, lucrări de defrișări 

de vegetație, tăiere sau completare de acostamente, lucrări de reparaţii parte 
carosabilă, întreţinere semnalizare rutieră, în scopul înlăturării efectelor perioadei 
de iarnă. 



 
II. DURATA  
Art.3. Lucrările de întreţinere pe timp de iarnă se vor executa operațional pe perioada 

15 noiembrie 2020 – 15 martie 2021, interval de timp ce va fi adaptat în funcţie de condiţiile 
meteo. 

 
III. VALOAREA LUCRĂRILOR 
Art.4. Valoarea lucrărilor pentru activitatea de iarnă pentru întreținerea și înlăturarea 

efectelor pe perioada de iarnă este de               lei, din care:  
- DJ ____,______________lei 
- DJ ____,______________lei. 
- .......................................................................................... 
Valoarea lucrărilor se va aloca în două tranșe egale, prima tranşă până în 01.11.2019, 

iar a doua tranşă după aprobarea bugetului pentru anul 2020.  
 

IV. OBLIGAŢIILE COMUNEI 
 Art.5. Comuna, prin primar, are următoarele obligaţii: 
a) dispune începerea lucrărilor şi sistarea acestora; 
b) asigură dotarea minimă necesară cu utilaje şi material antiderapant; 
c) este direct răspunzător pentru eventualele accidente provocate și pentru sancțiunile 
contravenționale aplicate ca urmare a nerespectării obligaţiilor asumate potrivit prezentului 
acord; 
d) menţine semnalizarea rutieră specifică iernii pe toată durata derulării Acordului; 
e) folosirea materialelor care îndeplinesc condiţiile de calitate corespunzătoare, în 
concordanţă cu normativele şi STAS-urile în vigoare; 
f) să ţină permanent legătura cu reprezentanţii Serviciului admnistrarea domeniului public şi 
privat al judeţului din cadrul Direcţiei Juridice și Administrație Locală şi să furnizeze 
informaţiile solicitate; 
g) să convoace reprezentanţii Consiliului judeţean pentru consultări şi consultanţă ori de câte 
ori este necesară prezenţa acestora. 
h) pe toată perioada derulării prezentului Acord, îi revin toate obligaţiile privind desfăşurarea 
în bune condiţii a traficului pe drumurile cuprinse în zona sa de activitate, conform HG 1391/ 
2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/ 2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
i) să respecte Programul pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene din 
administrarea Consiliului Judeţean Sălaj pentru perioada de iarnă 2020-2021, aprobat prin 
hotărârea Consiliului judeţean. 
 
 V. OBLIGAŢIILE JUDEŢULUI SĂLAJ 
 Art.6. Judeţul Sălaj are următoarele obligaţii: 
a) să urmărească permanent modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de comună prin 
prezentul acord. 



b) să repartizeze sumele necesare desfăşurării activităţii de iarnă. 
c) să ofere asistenţă tehnică ori de câte ori este solicitat, prin salariaţii Direcţiei Patrimoniu. 
d) să controleze şi monitorizeze efectuarea lucrărilor de întreţinere pe timp de iarnă. 
 
 
VI. CLAUZE FINALE 
 Art.7. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a lucrărilor de 
întreţinere pe timp de iarnă, asumate prin prezentul acord, suma aferentă anului 2021 se va 
diminua în mod corespunzător cu perioada afectată de aceste neconformităţi. 
 Art.8. În cazul în care sumele repartizate nu sunt utilizate integral, sumele rămase 
neutilizate până la data de 15.12.2020, respectiv 01.10.2021 se vor returna.  
 Art.9. Prezentul Acord de asociere devine valabil la data semnării lui de către părţile 
implicate şi rămâne în  vigoare pe toată perioada de derulare a lucrărilor menţionate mai sus. 
 Art.10. Prezentul Acord de asociere este redactat în 3 exemplare, din care 2 pentru 
Judeţul Sălaj şi unul pentru comună/oraş. 
 
 
 
        JUDEŢUL SĂLAJ,                                                     COMUNA/ORAŞ                         
 
       Preşedintele Consiliului Judeţean,                                         Primar, 
 
          Tiberiu Marc                                                                                                         
 
 
       Director executiv,                                        Secretar general al comunei/al oraşului, 
 
           Leontina- Lucica  Maruşca                                                                                             
 
 
      Director executiv adjunct,                                                             Contabil, 
 
               Mircea- Ştefan Ghiurco                                                                                                   
                                        
                                                                                                 
                     Vizat juridic, 
 
         
 
 



                                    Anexa nr.3 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.73 din 28 august 
2020 privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi 
întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului 
Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2020-2021 

 
ÎNCADRAREA PE NIVELE DE VIABILITATE ŞI VALOAREA LUCRĂRILOR DE 

PREGĂTIRE ŞI ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DIN PROPRIETATEA JUDEȚULUI 
SĂLAJ ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN SĂLAJ ÎN PERIOADA DE 

IARNA 2020-2021 
 

DENUMIRE 
DRUM 

SECTORUL DE 
DRUM DE 

DE LA 
KM______ 

LA KM______ 

ÎNTRE LOCALITĂŢILE 

LUNGIME 
 

KM 
 

VALOAREA 
LUCRĂRILOR 

DE PREGĂTIRE 
ŞI 

ÎNTREŢINERE 
 

1 2 3 4 5 

NIVEL I DE VIABILITATE 8000 lei/km/121 zile 

DJ 108A 19+000-39+640 Bogdana–Românaşi 20.64 165120 

DJ108A 40+000-58+872 Românaşi -Jibou 18.872 150976 

DJ 108A 63+057-81+600 Jibou-Lim.jud.Maramureş 18.543 148344 

DJ 108B 0+000-21+200 Surduc-Gârbou-lim jud Cluj 21.2 169600 

DJ 108D 0+000-22+693 DN1H-Cehu Silvaniei 22.693 181544 

DJ 108D 24+380-28+200 Cehu Silvaniei-Lim.jud.MM 3.82 30560 

DJ 108F 4+000-16+000 Şimleu Silvaniei-DN1F 12 96000 

DJ 108F 17+750-28+800 DN1F-Chieşd-Lim. Satu-Mare 11.05 88400 

DJ 108G 0+000-30+345 Lim.jud. Cluj-Vârşolţ 30.345 242760 

DJ 108R 0+000-12+180 DN1F-Agrij 12.18 97440 

DJ 109F 3+967-10+367 DN1C-Poiana Blenchii 6.4 51200 

DJ 196 28+000-28+900 Cehu Silvaniei 0.9 7200 

DJ 196 36+080-43+150   7.02 56160 

DJ 108S 0+000-0+850 DN 1C-Rus 0.85 6800 

DJ 110D 0+000-13+250 Surduc- Cristolţ 13.25 106000 

DJ 191E 0+000-11+280 Crasna- Sâg 11.28 90240 

DJ 191D 0+000-18+000 Nuşfalău- Sâg 18 144000 

DJ 109E 17+000-28+200 Dobrocina - Rus 11.2 89600 

TOTAL NIVEL I 240.243 1 921 944 

NIVEL II DE VIABILITATE 7000 lei/km/121 zile 

DJ 108E 0+000-12+000 DJ 108A – Cheud 12 84000 

DJ 109F 0+000-0+850 Fodora-DN1C 0.85 5950 

DJ 108N 17+817-27+380 Almaşu-Mesteacăn 9.563 66941 



DJ 108N 2+800-13+050 Lim.jud.Cluj- Cuzăplac 10.25 71750 

DJ108S 3+210-22+000 DJ109E- Zalha 18.79 131530 

DJ 108T 9+500-12+500 Ulciug- Cehu Silvaniei 3 21000 

DJ 109 32+670-46+730 Răscruci- Hida 14.06 98420 

DJ 109E 28+200-62+650 Rus-Cliţ 34.45 241150 

DJ109P 12+733-23+100 Ip - Camăr 10.367 72569 

DJ 109P 0+000-12+432 Halmăşd- Ip 12.432 87024 

DJ 110A 0+000-12+500 DN1F-  Archid 12.5 87500 

DJ 110B 3+000-17+000 Şimleu Silvaniei-Bădăcin-DN1F 14 98000 

DJ 110C 0+000-7+600 Ileanda-Dolheni 7.6 53200 

DJ 110 15+500-24+000 Carastelec- Măierişte 8.5 59500 

DJ161 52+780-56+780 Voivodeni- Dragu 4 28000 

DC 21 0+000-4+300 DJ191 C- Moigrad 4.3 30100 

TOTAL NIVEL II 176.662 1 236 634 

NIVEL III DE VIABILITATE 6000 lei/km/121 zile 

DJ 103N 2+800-12+800 Lim.jud.Cluj- DN1G 10 60000 

DJ 108E 12+000-17+600 Cheud-Lim. jud. Maramureş 5.6 33600 

DJ 108S 22+000-33+400 Zalha- Cernuc 11.4 68400 

DJ 109A 57+604-59+604 Lim.jud.Cluj- Hăşmaş 2 12000 

DJ 109R 0+000-8+600 Chendrea- Romita 8.6 51600 

DJ110B 19+507-37+000 DN1F- Zalnoc 17.493 104958 

DJ 110B 37+000-43+885 Zalnoc- Camăr 6.885 41310 

DJ 191D 18+000-31+330 Sâg- Vânători 13.33 79980 

DJ 110 0+000-15+500 Măierişte- Dumuslău-Carastelec 15.5 93000 
DJ 110E 0+000-18+470 Nuşfalău- Lim.jud.Bihor 18.47 110820 

DJ191G 0+000-11+615 Crasna- Marin- Valcău de Jos 11.615 69690 

TOTAL NIVEL III 120.893 725 358 

NIVEL IV DE VIABILITATE 4700 lei/km/121 zile 

DJ 108F 28+800-32+750 Chieşd-Lim.jud.S.M. 3.95 18565 

DJ 108N 27+380-37+640 Mesteacăn-DJ 108A 10.26 48222 

DJ 109P 23+100-27+560 Camăr-Lim.jud.Satu Mare 4.46 20962 

DJ 110 A 12+500-15+460 Archid- Lim. jud. Satu Mare 2.96 13912 

DJ 161 49+780-52+780 Lim.jud.Cluj- Voivodeni 3 14100 

TOTAL NIVEL  IV 24.63 115 761 

TOTAL NIVEL I+II+III+ IV  3.999 697 
 


