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HOTĂRÂREA nr.14  
din 28 ianuarie 2021 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”  

 
 

  
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 951 din 20.01.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 952 din 20.01.2021 al Direcţiei investiții și programe 
publice şi al Direcţiei economice; 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare 

drum acces C.M.I.D. Dobrin”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 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  JUDEȚULUI,  
         Dinu Iancu-Sălăjanu 
                                                                         Cosmin-Radu Vlaicu 
 
 



 
 

Anexa  
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.14 din 28 ianuarie 2021   

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin” 

 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  
„Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”  

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:  
 3.652.647,00 lei, din care C+M: 
 3.570.000,00 lei  

 
II. Eşalonarea investiţiei (INV) lei, inclusiv TVA: 

 Anul I:     3.570.000,00 lei; 
                           
III.  CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI: 

 Pământ stabilizat cu lianți hidraulici 4% în grosime de 20 cm – 18.442,00 mp; 

 Geogrilă triaxială – 18.442,00 mp; 

 Strat din balast de 30 cm – 5.086,37 mc; 

 Strat de piatră spartă de 25 cm grosime – 3.822,89 mc; 

 Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4 leg 50/70, cu grosimea de 6 cm – 
14.672 mp; 

 Strat de uzură BA16 rul 50/70, cu grosimea de 4 cm – 14.672,00 mp; 

 Dren longitudinal – 300 m 

 Pereu din beton C30/37 (10cm) – Șanț betonat – 5.219,00 mp; 

 Podeț prefabricat P2 – 1buc.; 

 Podeț corugat Dn 800 – 1 buc; 

 Podeț  corugat  Dn 1000 – 1 buc.; 

 Indicatoare rutiere – 11 buc. 


