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JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
  
 

HOTĂRÂREA nr.86   
din 27 iulie 2022 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 108N: lim. jud. Cluj - Petrindu - Tămașa - 

Cuzăplac - Almașu - Băbiu - Mesteacănu - DJ 108A, km 2+800 - 37+616”  
 
  

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

- referatul de aprobare nr. 12491 din 15.07.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 12492 din 15.07.2022 al Direcţiei economice şi 

al Direcţiei investiții și programe publice; 
- prevederile Contractului de finanțare nr.1.1.150 din 01.11.2021 pentru proiectul 

integrat „Drumul Meseșului” în cadrul Programului de finanțare 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 DJ 108N: lim. jud. Cluj - Petrindu - Tămașa - Cuzăplac - 
Almașu - Băbiu - Mesteacănu - DJ 108A, km 2+800 - 37+616” - faza DALI, 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.86 din 27 iulie 2022 privind aprobarea a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 108N: lim. 
jud. Cluj - Petrindu - Tămașa - Cuzăplac - Almașu - Băbiu - Mesteacănu - DJ 108A, km 2+800 - 

37+616” 
  
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare și modernizare DJ 108N: lim. jud. Cluj - Petrindu - Tămașa - Cuzăplac - Almașu - 

Băbiu - Mesteacănu - DJ 108A, km 2+800 - 37+616” 
 
 
  

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 167.956.051,25 lei, din care C+M: 
 146.168.347,66 lei  

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

 Anul I:    62.983.519,22 lei / 54.813.130,37 lei; 

 Anul II:  62.983.519,22 lei / 54.813.130,37 lei; 

 Anul III: 41.989.012,81 lei / 36.542.086,92 lei. 
          
III. Capacităţi: 

 Lungime sectorului de drum reabilitat/modernizat                           - 30.076 m 

 Șanțuri betonate                                                                                  - 14.500 m 

 Rigolă carosabilă                                                                                 - 7.600 m 

 Șanț de pământ                                                                                    - 21.300 m                                                           

 Podețe tubulare și dalate                                                                      - 95 buc. 

 Pod nou                                                                                                - 3 buc. 

 Consolidări cu piloți forați                                                                   - 455 m 

 Consolidări cu ziduri de sprijin din beton                                            - 130 m 

 Parapet de siguranță                                                                             - 9.800 m 

 Siguranța rutieră (marcaje, indicatoare, etc.)                                       - 30 km 
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