ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr.27
din 31 martie 2020
privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Chieşd pentru
realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F, în localitatea Chieşd,
km:24+900 – 25+100 si km:28+800 – 29+200

Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3472 din 12.03.2020 al preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate nr. 3473 din 12.03.2020 al Direcţiei economice şi Direcţiei
patrimoniu;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile art. 294 alin. (3) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acordul de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Chieşd pentru realizarea
unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F, în localitatea Chieşd, km:24+900 – 25+100 şi
km:28+800 – 29+200, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă contribuţia Judeţului Sălaj pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii, în sumă de 177.793,362 lei, inclusiv TVA.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia patrimoniu şi
Direcţia economică.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcţia patrimoniu;
- Comuna Chieşd.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Tiberiu Marc
Cosmin - Radu Vlaicu

Anexă
la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.27 din 31 martie 2020 privind aprobarea
acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi comuna Chieşd pentru realizarea unor lucrări
de întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F,
în localitatea Chieşd, km:24+900 – 25+100 si km:28+800 – 29+200
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. …… din ............2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CHIEŞD
Nr. ……din ……..2020

ACORD DE ASOCIERE
între Judeţul Sălaj şi comuna comuna Chieşd pentru realizarea unor lucrări de
întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F, în localitatea Chieşd, km:24+900 – 25+100 si
km:28+800 – 29+200
Încheiat între:
1). Judeţul Sălaj, reprezentat prin Marc Tiberiu – preşedintele al Consiliului Judeţean
Sălaj, cu sediul în Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, cod fiscal 4494764, cont
RO64TREZ24A840301510124X, deschis la Trezoreria Zalău
și
2). Comuna Chieşd, reprezentată prin primar, Leontin Chiş cu sediul în loc. Chieşd
nr.376 cod fiscal _____________, cont __________________, deschis la Trezoreria
________________________________
I. Obiectul acordului
- realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F, în localitatea Chieşd,
km:24+900 – 25+100 si km:28+800 – 29+200
II. Modalităţi de plată
Art. 1. Realizarea lucrărilor în valoare totală de 197.548,18 lei cu TVA inclus va fi finanţată
astfel:
- contribuţia Judeţului Sălaj – în sumă de 177. 793,362 lei, cu TVA inclus;
- contribuţia Comunei Chieşd – în sumă de 19.754,818 lei, cu TVA inclus.
Art. 2. Volumul şi natura lucrărilor ce se vor executa în cadrul sumei totale de
197.548,18 lei cu TVA inclus, conform listei de cantităţi, anexată la prezentul acord de
asociere, constau în lucrări de betonare a şanturilor de scurgere a apei şi de scarificare şi
reprofilare a părţii carosabile, precum şi de reparare a părţii carosabile cu material pietros pe
DJ 108 F, în localitatea Chieşd, km:24+900 – 25+100 si km:28+800 – 29+200.
Art. 3. Lucrările executate vor fi recepţionate de o comisie de recepţie, în care vor fi
nominalizaţi doi reprezentanţi, desemnaţi de Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj.
III. Durata acordului
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Art. 4. Executarea lucrărilor se va realiza în termen de 30 de zile de la predarea
amplasamentului, predat cu proces verbal de predare-primire de către reprezentanţii Consiliului
judeţean.
IV. Obligaţiile părţilor
Art. 5. Comuna Chieşd are obligaţia de a executa lucrările betonare a şanţurilor, de
scarificare a împietruirii existente şi de reparaţii cu piatra spartă corespunzătoare cu
documentația tehnică şi de a organiza recepţia la terminarea lucrărilor, în perioada stabilită.
Art. 6. Consiliul Judeţean Sălaj are obligaţia de a preda amplasamentul, de a nominaliza
persoane din cadrul aparatului de specialitate pentru a face parte din comisia de recepţie a
lucrărilor executate, de a verifica realizarea lucrărilor şi de a efectua plata lucrărilor executate
pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor însoţit de situaţiile de lucrări.
Art. 7. Consiliul Judeţean Sălaj are dreptul de a refuza plata sumele cu această
destinaţie în situaţia în care lucrările care fac obiectul prezentului acord nu sunt efectuate şi
recepţionate conform prezentului acord.
Art. 8. Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte şi este valabil pe durata derulării lucrărilor, prevăzută la art. 4.

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA CHIEŞD

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN SĂLAJ,
TIBERIU MARC

PRIMAR,
LEONTIN CHIŞ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIRCEA-ŞTEFAN GHIURCO
DIRECTOR EXECUTIV,
LEONTINA-LUCICA MARUŞCA

CONTABIL
MARIA CAMELIA DULL
SECRETAR GENERAL
AL COMUNEI

VIZAT JURIDIC,

VIORICA ZAHA
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Anexa
la acordul de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Chieşd pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii
pe DJ 108 F, în localitatea Chieşd, km:24+900 – 25+100 si km:28+800 – 29+200

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei –
SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari
0
1

2

3

4

5

6

7

U.M. Cantitatea
1

2

3

4

5=3x4

STADIUL FIZIC: Santuri betonate pe partea stanga la km:24+900 - 25+050 ; 27+900 - 28 +350
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100
1.80
TSC04A1
0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si
mc material:
comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate
manopera:
naturala,descarcare in depozite teren catg 1
utilaj:
transport:
TRA01A05
Transportul rutier
tona
324.00
al...materialelor,semifabricatelor cu
material:
autobasculanta pe dist.= 5 km.
manopera:

CZ0109F1

PB12A1

CB08A1

TSD15B1

TRA06A10

Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate mc
cu granulatia pâna la 16 mm, în beton armat în
structuri si elemente clin beton precomprimat,
preparat cu ciment P 45 în instalatii
necentralizate :
Turnare beton armat b200 in
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete
tubulare...manuaj

mc

material:
manopera:
utilaj:
transport:
101.00
material:
manopera:

Cofraje pentru beton simplu si armat turnat în mp
constructia apeductelor, canalelor si anexelor
executate din scinduri de rasinoase si
anexelor executate din scânduri de rasinoase

Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mc
mm,prevazut sub prisma de balansare
c.f,compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t
cu motor cu ardere interna < 10 CP

Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

utilaj:
transport:
101.00

utilaj:
transport:
186.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
186.00
material:
manopera:

utilaj:
transport:
tona
242.00
material:
manopera:
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TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

utilaj:
transport:
tona
261.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent
Total Cheltuieli directe:

material

manopera

utilaj

transport

total

Pag 2
STADIUL FIZIC: Santuri betonate pe partea stanga la km:24+900 - 25+050 ; 27+900 - 28 +350

0
Recapitulatia:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

1
Recap 2019: CAM 2,25

2

3

4

5=3x4

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
STADIUL FIZIC: Refacere suprastructura drum km:27+900 - 28 +350
1
Scarif mec.a plaf.drum exec.cu autogrederul mc
371.00
DD17A#
pe o adinc de cel putin 5cm in impietr.fara
material:
adun.mat.
manopera:

2

DH03A1

100
Reprofilarea partii carosabile a drumurilor
impietruite executata mecanic, cu : autogreder; mp

utilaj:
transport:
248.00
material:
manopera:

3

4

DA12B1

TRA01A50

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
mc
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica
executate cu impanare fara innoroire;

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

utilaj:
transport:
500.00
material:
manopera:

utilaj:
transport:
tona
1,067.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

material

Recap 2019: CAM 2,25

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Beneficiu:

Cheltuieli directe:
Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (faraTVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

manopera

utilaj

transport

total

