
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA nr.168  
din 29 decembrie 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiţie 
„REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN  DJ 110 : MĂIERIȘTE – DOH- 

DUMUSLĂU – CARASTELEC, km 0+000 – 16+475” 
  

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

- referatul de aprobare nr. 23121 din 21.12.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 23122 din 21.12.2022 al Direcţiei investiții și programe 
publice şi al Direcţiei economice; 

- 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 principalii indicatori tehnico -economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare 

și modernizare drum judeţean DJ110 :Măeiriște –Doh-Dumuslău-Carastelec, km 0+000 -16+475” 
rezultați în urma finalizării investiției, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se încredinţează: 
- Direcţia investiții și programe publice. 

- Direcţia economică. 
Art.3. 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  
 
 



 

 

 
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.168 din 29 decembrie 2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiţie 
„Reabilitare și modernizare DJ110: Măieriște –Doh- Dumuslău- Carastelec, km 

0+000-16+475 ” 
 

 
  

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM  JUDEŢEAN: DJ110:MĂIERIȘTE- DOH-
DUMUSLĂU- CARASTELEC KM 0+000 – 16+475” 

 

  

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

- 25.798.451,54 , din care C+M: 

 24.925.258,26 lei. 

                           

II. Capacităţi: 

a. Lucrări de drum  

 Lungime carosabil: 16475 ml; 

 Platforma drumului : 8.00 ml 

 Lățime  parte carosabilă carosabil: 6,00 m; 

 Acostamente : 2x o,75m 

 31 podețe tubulare cu secțiunea Ф 1000 

 23 podețe tubulare, la drumuri laterale,  cu secțiunea Ф 600 

 1 podeț dalat D3 cu lungimea L= 9,60m 

 1 podeț dalat D3 cu lungimea L= 7,20m 

 1 podeț dalat D5 cu lungimea L= 11,20m 

 Zid de sprijin din gabioane în lungime de 70,00ml 

 Zid de4 sprijin la acostamente din beton armat în lungime de 199,00ml 

 parapeți de siguranță de tip N2 în lungime totală de 650,00ml 

 elemente destinate siguranței circulației - semnalizare și marcaje rutiere: toată lungimea. 

 36 de amenajări drumuri laterale în limita cadastrală a drumului  județean 

 


