
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
   
  
 

HOTĂRÂREA nr.164  
din 29 decembrie 2022 

privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) - Cehu 

Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693” 
  

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

- referatul de aprobare nr. 23117 din 21.12.2022 din al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 23119 din 21.12.2022 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) 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 principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiție „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) - Cehu 
Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.79/29.05.2017 își 
încetează aplicabilitatea.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se încredinţează: 
- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcţia economică. 

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

 
 
            PREŞEDINTE,                                           Contrasemnează: 

          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    
  Dinu IANCU - SĂLĂJANU 

                Cosmin - Radu VLAICU  
 
 
 



 

 

 
Anexă la  

Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.164 din 29 decembrie 2022 privind actualizarea 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţie „Reabilitare şi 

modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 
22+693” 

 
   
 

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei 

(DJ 196), km 0+000 - 22+693” 
 

 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 
 58.595.731,19  lei (11.915.513,90 euro), din care C+M: 
 51.379.848,03 lei (10.448.155,20 euro); 

(curs valutar BNR din 19.12.2022: 1 euro = 4,9176 lei) 
 
 
II. Eșalonarea investiției (INV / C+M), inclusiv TVA: 

 Anul I: 2.929.786,56 lei / 2.568.992,40 lei; 
 Anul II: 17.578.719,36 lei / 15.413.954,41 lei; 
 Anul III: 23.438.292.47 lei / 20.551.939.21 lei; 
 Anul IV: 14.648.932,80 lei / 12.844.962,01 lei. 

         
                  

III. Capacităţi: 

 Lungime drum = 22,693 km; 

 Lungime trotuare nou construite = 8,599 km; 

 Staţii de transport public = 10 buc; 

 Perdele forestiere = 4,500 km; 

 Şanţuri protejate cu beton = 45,386 km; 

 Pod nou = 1 buc; 

 Podeţe (poziţii noi/înlocuite/reabilitate) = 106 buc.; 

 Lungime conductă aducțiune de apă relocată (Ø  200 mm): 1.893 ml; 

 Lungime conductă distribuție apă relocată (Ø 25 - 110 mm): 1.502 ml; 

 Stabilizare teren de fundare și armare fundație de balast: 3.780 ml. 

 

 


