
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr.77  

din 28 august 2020 
privind promovarea spre finanțare prin Programul Operațional Asistență Tehnică  

2014-2020 a proiectului integrat de infrastructură rutieră „Drumul Meseșului” 
  

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară;  
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 11838 din 20.08.2020 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 11839 din 20.08.2020 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 promovarea spre finanţarea prin Programul Operațional Asistență 

Tehnică 2014-2020 a proiectului integrat de infrastructură rutieră „Drumul Meseșului” 
pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații necesare 
pregătirii și implementării acestuia, în scopul asigurării conectivității direct cu rețeaua 
TEN-T, al asigurării mobilității în interiorul județului și a regiunii, precum şi pentru 
creșterea siguranței rutiere și facilitarea accesului la zonele economice și turistice. 

Art.2. Proiectul integrat de infrastructură rutieră „Drumul Meseșului” este alcătuit 
din sectoarele de drumuri județene: 

- DJ 108N: lim. jud. Cluj – Petrindu – Tămașa – Cuzăplac – Almașu – Băbiu – 
Mesteacăn – DJ 108A, km 2+800 – 37+616; 

- DJ 108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași (DN 1F), km 19+000 – 
39+551; 

- DJ 108R: DN 1F – Treznea – Agrij, km 0+000 – 12+137. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

economică și Direcţia investiții și programe publice. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

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

 

            PREŞEDINTE,                                                Contrasemnează: 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    
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                         Cosmin - Radu Vlaicu  

 


