
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr.167  
din 29 decembrie 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de 
investiţie „Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limita județ Maramureș, km 

24+550 –  28+868” 
  

  
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 23123 din 21.12.2022 din  al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 23124 din 21.12.2022 al Direcţiei investiții și 

programe publice şi al Direcţiei economice; 
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- perevederile 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 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 principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții „Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limita județ Maramureș, km 24+550 –  
28+868”, rezultați în urma finalizării investiției, 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 1 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.167 din 29 decembrie 2022 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limita județ Maramureș, km 24+550 –  

28+868” 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limita județ Maramureș, km 24+550 –  28+868” 

 

   

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 8.285.965,75, din care C+M: 

 6.651.11,37 lei .                           

II. Capacităţi: 

 Lungime drum: 4.304 m; 

 Podeț tubular Ø 500 mm: 5 buc; 

 Podeț tubular Ø 1000mm: 12 buc;      

 Rigolă betonată: 4.304  m; 

 Accese la proprietăți: 5 buc; 

 Drumuri laterale: 6 buc (se vor amenaja exclusiv pe domeniul public al UAT Județul Sălaj, în 

limita Cărții Funciare). 


