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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
nr.54 din 17 mai 2022 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km 0+000 - 

12+137” – faza DALI 
 
  

 
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă extraordinară; 

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 8176 din 12.05.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 8177 din 12.05.2022 al Direcţiei economice şi al Direcţiei 

investiții și programe publice; 
- Contractul de finanțare nr.1.1.150 din 01.11.2021 pentru proiectul integrat „Drumul 

Meseșului” în cadrul POAT 2014 - 2021; 
- 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 “Reabilitare și 

modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km 0+000 - 12+137”, 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.54 din 17 mai 2022 privind aprobarea a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare și modernizare drum județean 
DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km 0+000 - 12+137” 

 
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij,  

km 0+000 - 12+137” 
 
 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:  

 113.043.290,80 lei, din care C+M: 
 99.364.567,03 lei  

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

 Anul I:    42.391.234,05 lei / 37.261.712,64 lei; 

 Anul II:  42.391.234,05 lei / 37.261.712,64 lei; 

 Anul III: 28.260.822,70 lei / 24.841.141,75 lei.; 
          
III. Capacităţi: 

 Lungime sectorului de drum proiectat                                     - 12.137 m 

 Suprafață carosabilă                                                                            - 97.096 mp 

 Șanțuri/rigole pereate                                                                          - 24.053 m  

 Podețe tubulare                                                                                    - 31 buc. 

 Podețe tip P2 și P3                                                                               - 6 buc. 

 Pod nou                                                                                                - 2 buc. 

 Consolidări cu ziduri                                                                           - 75 m 

 Podețe la drumuri laterale                                                                   - 39 buc. 

 Podețe accese la proprietăți                                                                 - 94 buc. 

 Parapet de siguranță                                                                             - 15.000 m 

 Trotuare                                                                                                - 200 m 

 Iluminat trecere de pietoni cu celule fotovoltaice                                - 10 buc. 

 Amenajare stații de autobuz                                                                 - 450 mp. 
 

 


