
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
  
 

HOTĂRÂREA nr.149  
din 29 noiembrie 2022 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale 

pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș” 
 
  

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

- referatul de aprobare nr. 20600 din 18.11.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 20601 din 18.11.2022 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 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 

„Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: 
Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș”, km 3+971 – 10+334 - faza DALI, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele 
Consiliului Județean 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  JUDEȚULUI,  
          Dinu Iancu - Sălăjanu 
                                                                         Cosmin - Radu Vlaicu 
 



 
 

Anexa  
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.149 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare accese și sisteme de colectare și 
evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș” 

 
 

  
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - 
Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș” 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
          

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:

  9.680.905,90 lei, din care C+M:
 8.355.031,52 lei , din care:

a)V aloare U.A.T. GÂLGĂU, inclusiv TVA:

  3.729.278,75 lei, din care C+M:
 3.221.133,28 lei .

b)V aloare U.A.T. POIANA BLENCHII, inclusiv TVA:

  5.951.627,15 lei, din care C+M:
 5.133.898,24 lei .

II. Eşalonarea investiţiei (INV) lei, inclusiv TVA:

    Anul I: 3.729.278,75 lei / 3.221.133,28 lei.

  Anul II: 5.951.627,15 lei / 5.133.898,24 lei.

III. Capacităţi:

a)U .A.T. GÂLGĂU:

  Șant de pământ cu fundul de 30 cm – 1358 m

  Șant pereat cu beton C35/45, cu fundul de 30 cm  - 1264 m

  Rigolă carosabilă – 1121 m

  Rigolă carosabilă ranforsată – 68 m

  Podețe existente, reparații curente – 13 buc.

  Podețe tubulare la drumuri laterale cu diametru de 0,6 m, L=6,00 m – 4 buc.

  Podețe tubulare la drumuri laterale cu diametru de 0,6 m, L=8,00 m – 1 buc.

  Accese proprietate cu diametru de 0,4 m, L=2,00 m – 5 buc.

  Accese proprietate cu diametru de 0,4 m, L=6,00 m – 79 buc.

  Accese proprietate cu diametru de 0,4 m, L=8,00 m – 1 buc.

  Acces proprietate dala de beton C35/45, L=2,00 m – 7 buc.

  Acces proprietate dala de beton C35/45, L=6,00 m – 42 buc.

  Acces proprietate dala de beton C35/45, L=10,00 m – 3 buc.

  Acces proprietate dala de beton C35/45, L=12,00 m – 3 buc.



 
b) U.A.T. POIANA BLENCHII: 

 Șant de pământ cu fundul de 30 cm – 2696 m  

 Dren longitudinal – 927,30 m 

 Șant pereat cu beton C35/45, cu fundul de 30 cm  - 916 m 

 Rigolă carosabilă – 2645 m 

 Podețe existente, reparații curente – 16 buc. 

 Podețe tubulare la drumuri laterale cu diametru de 0,6 m, L=6,00 m – 5 buc. 

 Podețe tubulare la drumuri laterale cu diametru de 0,6 m, L=8,00 m – 1 buc. 

 Accese proprietate cu diametru de 0,4 m, L=6,00 m – 14 buc. 

 Accese proprietate cu diametru de 0,4 m, L=10,00 m – 1 buc. 

 Acces proprietate dala de beton C35/45, L=2,00 m – 10 buc. 

 Acces proprietate dala de beton C35/45, L=6,00 m – 63 buc. 

 Acces proprietate dala de beton C35/45, L=8,00 m – 9 buc. 

 Acces proprietate dala de beton C35/45, L=10,00 m – 3 buc. 

 Acces proprietate dala de beton C35/45, L=12,00 m – 3 buc. 

 Acces proprietate dala de beton C35/45, L=14,00 m – 1 buc. 

 Acces proprietate dala de beton C35/45, L=18,00 m – 1 buc. 
 

 
 

 


