
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr.42  
din 26 martie 2021 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – 
Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 

24+065” 
  
 

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

- referatul de aprobare nr. 4552 din 16.03.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 4554 din 16.03.2021 al Direcţiei economice şi 
al Direcţiei 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) și alin. (3) lit. f)  din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor 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 și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip 
– Zăuan Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065” și se completează lista 
de investiții 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,   

 
     Dinu Iancu-Sălăjanu                                                                             
                                                                                    Contrasemnează: 
                                                             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,                        
 
                                                                               Cosmin - Radu Vlaicu 
  



 
Anexa   

la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.42 din 26 martie 2021 privind aprobarea a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și 

modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – 
lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065” 

 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan 
Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065” 

 
I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 104.903.178,39 lei, din care C+M: 
    90.848.727,66 lei  

II. Eşalonarea investiţiei (INV) lei, inclusiv TVA: 
 Anul I:      30.282.909,22 lei; 
 Anul II:     30.282.909,22 lei. 
 Anul III:   30.282.909,22 lei.                         

III.  CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI 

Indicatori U.M. Cantitate 

Lungime drum m 23.422 

Parte carosabilă m 6.00 

Lațime acostamente m 1.00 

Poduri  Buc 5 

 
Suprafață carosabilă                  - 210 945 mp 
Podețe DN 600                   - 2 buc 
Podețe DN 1000        - 38 buc 
Podețe cu lumina de 1 m      - 2 buc 
Podețe cu lumina de 2 m      - 2 buc 
Podețe cu lumina de 3 m      - 5 buc 
Podețe cu lumina de 4 m      - 1 buc 
Podețe cu lumina de 5 m      - 4 buc 
Accese la proprietăți                  - 995 buc 
Podețe la drumuri laterale      -30 buc 
Prelungire și reparații podețe      - 3 buc 
Pereere canal existent       - 770 m 
Rigolă cu sețiunea pavată      - 387 m 
Șant cu setiunea pavată       - 21860 m 
Rigolă scafă trotuar       - 5248 m 
Rigolă scafă carosabil       - 775 m 
Rigolă carosabilă       - 9378 m 
Rigolă carosabilă ranforsată      - 3106 m 
Dren de fund de șanț                   - 12224 m 
Cămășuire și subzidire zid existent     - 215 m 
Zid de sprijin de greutate armat      - 540 m 
Zid de sprijin tip cornier       - 820 m 
Separatoare hidrocarburi prefabricate     - 22 buc 
Canalizare pluvială inclusiv camine de vizitare și guri de scurgere      - 6773 m 
Parapet de siguranța                  - 4681 m 
Canalizații pentru rețelele de comunicații subterane inclusiv cămine de tragere  - 34047 m 
Iluminat treceri de pietoni cu celule fotovoltaice   - 22 buc 
Amenajare stație autobuz      - 21 buc 


