
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA nr.130  
din 30 septembrie 2022 

privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. 

jud. Cluj - Fodora – Rus, km 17+000 – 28+320”   
 

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

- Raportul de aprobare nr.16616 din 21.09.2022 a preşedintelui Consiliului 
judeţean;  

- raportul de specialitate nr.16617 din 21.09.2022 al Direcţiei economice şi al 
Direcţiei investiții și programe publice; 

- prevederile art.44 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. 
jud. Cluj - Fodora – Rus, km 17+000 – 28+320”, în faza PT, cu valoare totală 
7.238.351,33 lei inclusiv TVA, din care C+M: 6.050.819,48 lei inclusiv TVA 
conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
orice dispoziții contrare. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
investiții și programe publice. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice. 

 
         PREŞEDINTE,                                             Contrasemnează: 

      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    

   Dinu Iancu Sălajanu                                        Cosmin-Radu VLAICU  
  



 
Anexa   

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.130 din 30 septembrie 2022 privind actualizarea 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare accese și 

elemente de scurgere a apelor  
pe DJ 109E: lim. jud. Cluj - Fodora – Rus, km 17+000 – 28+320”  

  
 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici 

 

 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 7.238.351,33 lei  
din care C+M: 6.050.819,47 lei  

 
II. Durata estimată de execuţie: 

 12 luni 
 
III. Eşalonarea investiţiei (INV / C+M), inclusiv TVA: 

 Anul I:  7.238.351,33 lei  /   6.050.819,47 lei; 
 

IV. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): 

 accese proprietăți:  246 buc. 

 șanțuri pereate:         7.240 ml 

 rigolă carosabilă:  640 ml 

 drenuri:           3.684 ml 

 


