
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN
 

HOTĂRÂREA nr. 69 
din 28 august 2020

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Punere în siguranță podeț pe DJ 110 km 18+823”

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

- referatul  de  aprobare  nr.  11836  din  20.08.2020  al  Preşedintelui  Consiliului
Judeţean; 

- raportul de specialitate comun nr. 11837 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 principalii indicatori tehnico-economici, rezultați în faza DALI,
pentru obiectivul de investiție  “Punere în siguranță podeț pe DJ 110, km 18+823”, în
Comuna Carastelec, 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 JUDEŢULUI, 

            Tiberiu Marc                                         
                   Cosmin - Radu Vlaicu



Anexa 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.69 din 28 august 2020 privind aprobarea

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Punere în siguranță podeț pe DJ 110 km 18+823”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiţie 
Punere în siguranță podeț pe DJ 110, km 18+823

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:

 1.221.137,92 lei ( inclusiv TVA), din care C+M:
- 1.065.211,14 lei inclusiv TVA

II. Eșalonarea investiţiei, (INV / C+M), inclusiv TVA:
Anul I: 1.221.137,92 lei / 1.065.211,14 lei

III. Capacități (în unități fizice şi valorice):
- Lungime pod: 6,54 m;
- Cale pod: 7 m;
- Parapet de siguranță semigreu: 2x16 m


