
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.108  
din 09 august 2022 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a actualizării indicatorilor 
tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare  DJ 109P: km 

24+065 - 27+590, Camăr – limită județ Satu Mare, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul județului pentru realizarea obiectivului  
 

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

- referatul de aprobare nr. 13679 din 04.08.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 13680 din 04.08.2022 al Direcţiei economice şi al Direcţiei investiții 

și programe publice; 
- prevederile OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 
- prevederile Ordinului MDLPA nr.1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente 

obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

- prevederile art.4 alin.(6) din anexa Ordinului MDLPA nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 
alin. (1) lit. a) - d) din OUG nr. 95/2021; 

- lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" publicată 
de MDLPA; 

- 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 documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare  DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr – limită județ Satu Mare”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „Modernizare  
DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr – limită județ Satu Mare”, conform Anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții Modernizare  DJ 109P: km 
24+065 - 27+590, Camăr – limită județ Satu Mare”, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul Județului Sălaj a sumei de 764.650,36 lei reprezentând categoriile 
de cheltuieli finanțate de la bugetul județului.  

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului Județean și 
Direcţia investiții și programe publice. 

Art.6. Cu data prezentei orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îți încetează aplicabilitatea.  
Art.7. 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 1

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.108 din 09 august 2022  privind  aprobarea

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a actualizării indicatorilor tehnico-

economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare  DJ 109P: km 

24+065  -  27+590,  Camăr  –  limită județ Satu Mare, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli

finanțate de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului

































































Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.108 din 09 august 2022 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a actualizării indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare  DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr – 
limită județ Satu Mare, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, 

precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru realizarea 
obiectivului 

 
 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  
„Modernizare DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr – limită județ Satu Mare” 

  

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 
 10.534.665,25 lei, din care C+M:  

 8.319.163,37 lei 
  

II. Eşalonarea investiţiei (INV - C+M) lei, inclusiv TVA: 
 Anul I: 3.511.555,08 lei /2.773.054,46 lei; 
 Anul II: 3.511.555,08 lei /2.773.054,46 lei; 
 Anul III: 3.511.555,09 lei /2.773.054,45 lei. 

                           
III.  CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI 

 Lungimea sectorului de drum proiectat            - 3.523 m 
 Carosabil+supralargiri+bezi de încadrare            - 24.954 mp 
 Șanturi pereate                                     - 3.696 m 
 Rigole carosabile                                     - 20 m 
 Rigole ranforsate                                      - 140 m 
 Zid de sprijin de rambleu                         - 100 m 
 Zid de sprijin de debleu                         - 600 m 
 Fundații continue tip „L”                         - 80 m 
 Podeț structura flexibilă din oțel ondulat            - 1 buc. 
 Podețe tubulare transversale D 1000mm            - 6 buc. 
 Podețe tubulare transversale D 800mm            - 1 buc. 

 



Valoare 
(fără T.V.A. )

TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 105,648.02 20,073.12 125,721.14

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială 16,597.19 3,153.47 19,750.66

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1     122,245.21 23,226.59 145,471.80

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 2     0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 21,435.00 4,072.65 25,507.65

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații

1,919.68 364.74 2,284.42

3.3 Expertizare tehnică 2,700.00 513.00 3,213.00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor

0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 74,462.82 14,147.94 88,610.75
3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general

24,316.65 4,620.16 28,936.81

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

19,653.32 3,734.13 23,387.45

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor 
de execuție

20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 10,492.85 1,993.64 12,486.49

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenţă tehnică 181,500.00 34,485.00 215,985.00

TOTAL CAPITOL 3     282,017.50 53,583.33 335,600.83

Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.108 din 09 august 2022 privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 
actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare  DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr – 
limită județ Satu Mare, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 

cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului 

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

DEVIZ  GENERAL  al obiectivului de investiţie: 

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

"Modernizare DJ109P: km 24+065-27+590, Camăr- Limită județ Satu Mare"

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )



4.1 Construcţii şi instalaţii 6,764,861.03 1,285,323.60 8,050,184.63
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 4,584,026.26 870,964.99 5,454,991.25

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 2,180,834.77 414,358.61 2,595,193.38

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj

0.00 0.00 0.00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită 
montaj și echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4      6,764,861.03 1,285,323.60 8,050,184.63

5.1 Organizare de şantier 487,882.16 92,697.61 580,579.77
5.1.1 Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier 103,787.35 19,719.60 123,506.95
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 384,094.81 72,978.01 457,072.82

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 45,727.80 0.00 45,727.80

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 34,343.24 0.00 34,343.24

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

11,384.56 0.00 11,384.56

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1,147,227.25 217,973.18 1,365,200.43
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00

TOTAL CAPITOL 5      1,690,837.21 312,570.79 2,012,096.28

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6      0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 8,859,960.95 1,674,704.30 10,534,665.25

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6,990,893.59 1,328,269.78 8,319,163.37

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 5
Alte cheltuieli



TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 10,534,665.25

buget de stat 9,770,014.89

buget local 764,650.36

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost
Fara standard de 

cost

Valoare CAP. 4 4,584,026.26 2,180,834.77
Valoare investitie 4,584,026.26 2,180,834.77

Cost unitar aferent investiției 1,300,432.98 618,676.53
Cost unitar aferent investiției (EURO) 262,803.99 125,028.10

Data 10/07/2021
Curs Euro 4.9483

Valoare de referință standard de cost per km 3.525


