
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 

HOTĂRÂREA nr.75  
din 30 iunie 2021 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean  
nr. 69 din 28 mai 2021 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare și spațiu de 

agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”  
 
 

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

- referatul de aprobare nr. 11233 din 23.06.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 11234 din 23.06.2021 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), coroborate cu prevederile 
art. 182 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 modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 69 din 28 mai 2021 

pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în  zona Spitalului Județean de 
Urgență Zalău”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcţia economică. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcţia economică. 

 
            PREŞEDINTE,                                                Contrasemnează: 

            SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    
       Dinu Iancu-Sălăjanu 

                     Cosmin - Radu Vlaicu  



 
Anexa  

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.75 din 30 iunie 2021 privind modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 69 din 28 mai 2021 pentru actualizarea principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în  zona 
Spitalului Județean de Urgență Zalău” 

  
 
 
 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 
 
1. Valoarea totală a investiţiei (INV), inclusiv TVA (lei) 
  - 8.800.252,98 lei, inclusiv TVA 
din care: 
- construcţii-montaj (C+M): 7.897.579,78 lei, inclusiv TVA 
 
2.  Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 
- anul I -  8.800.252,98 lei / 7.897.579,78 lei 
 
3. Durata de realizare (luni) 
- 18 luni 
 
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
- 154 locuri de parcare, din care: - 3 locuri pentru persoane cu dizabilități;  
                                                     - 4 locuri pentru mama și copilul; 
- Suprafață teren - 3267,00 mp; 
- Suprafață parcare – 3705,62 mp; 
- Suprafață rampă de acces - 213,50 mp; 
- Suprafață drum asfaltat – 189,35 mp; 
- Suprafață alee pavată – 97,37 mp; 
- Suprafață spațiu de agrement – 804,30 mp echipat.  
 
5. Lucrări de bază: 

Investiția are următoarele componente: 
1. Construirea unei parcări cu un nivel semiîngropat și un nivel superior; 
2. Amenajări exterioare urbanistice – spațiu verde ambiental și de agrement; 
3. Dotarea amplasamentului cu sistem de supraveghere video și sistem de iluminat; 
4. Devierea și / sau protejarea rețelelor subterane și supraterane de utilități existente pe 

amplasament. 
 
 
 
  


