
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA nr.33  
din 30 martie 2022 

privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie “Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 

191D Valcău - Fizeș - Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870”  
  

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

- referatul de aprobare nr. 4652 din 22.03.2022 din al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 4653 din 22.03.2022 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 “Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D 
Valcău – Fizeș – Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870”, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanțarea lucrărilor de stabilizare pe zona activă se va asigura din bugetul propriu 
aprobat pentru anul 2022  

Art.3. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean nr.180 din 26.11.2021 își 
încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se încredinţează: 
- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcţia economică. 

Art.5. 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.33 din 30 martie 2022 privind actualizarea 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Punere în siguranță 

sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D Valcău - Fizeș - Sâg, între km 
10+800 ÷ km 14+870” 

 
 

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie 
“Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D Valcău 

- Fizeș - Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870” 
 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 
 16.854.584,85  lei (3.406.756,04 euro), din care C+M: 
 16.434.992,08 lei (3.321.945,28 euro); 

(curs valutar BNR din 21.03.2022: 1 euro = 4,9474 lei) 
                          

II. Capacităţi:  
a. Lucrări de consolidare drum 

 Forare piloți cu tub recuperabil - 388 buc. (L=750 m); 
 Piloți de îndesare din balast sort - 1.152 buc. (L=4.608 m) 
 Saltea din balast cu grosime de 80 cm - L= 800 m. 

 
b. Lucrări de drenaj prin dren longitudinal sub șanț 

 Tub PVC perforat Dn 110 mm - 2.830 m; 
 Cămine de vizitare dren noi - 104 buc. 

 
c. Lucrări refacere podețe 

 Refacere podeț drum lateral - 4 buc. 
 

d. Lucrări refacere carosabil pe sectorul alunecat 
 Refacere suprafață carosabil – 12.174 mp; 
 Parapet H2 - 1.220. m. 

 
e. Monitorizare amplasament 

 montare înclinometre - 4 buc. 
 


