
ROMÂNIA  
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
  
 

HOTĂRÂREA nr.22  
din 24 februarie 2023 

 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 
investiţii ”Reabilitare termică şi reparaţii conexe Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Jibou” din 

cadrul Complexului de Servicii Sociale nr. 2 Jibou aflat în structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj 

 
  
 Consiliul Județean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare, nr.3001 din 16.02.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj; 
 - raportul de specialitate nr.3958 din 16.02.2023 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sălaj; 
 - prevederile art.44  din Legea nr.273/2006 privind finanțele 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 modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  de investiţii ”Reabilitare 
termică şi reparaţii conexe Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Jibou” din cadrul Complexului de Servicii 
Sociale nr. 2 Jibou aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sălaj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
-  Direcţia economică; 
-  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.  
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 
 

 
                   PREŞEDINTE,                           Contrasemnează:    
                          SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI,   
   Dinu Iancu-Sălăjanu                                                       Cosmin-Radu Vlaicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Anexă  

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.22 din 24 februarie 2023 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare termică şi 

reparaţii conexe Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Jibou” din cadrul Complexului de Servicii 
Sociale nr. 2 Jibou aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sălaj 
              

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției 
Reabilitare termică și reparaţii conexe– Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Jibou 

 
 Indicatori valorici 

 
a. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 

i. 1.219.564,92 lei ( 1.219.564,92  mii lei ) 
ii. 246.376,75 euro ( 246.376,75 mii euro ) 

b. Valoarea construcții – montaj ( C+M ), inclusiv TVA: 
i.  1.065.747,61 lei ( 1.065.747,61  mii lei ) 

ii.   215.302,55 euro ( 215.302,55  mii euro ) 
- 1 euro = 4,95 lei 

 
 Indicatori tehnici 

 
a. Durata de execuție a lucrărilor: 

i. 10 luni 
b. Funcționalitate / profilul activității 

i. Îngrijire și asistență socială 
c. Capacitate  

i. 48 locuri / 16 saloane 
 
 Indicatori fizici teren / construcție 

 
a. Regim de înălțime: 

i. D + P 
b. Suprafețe: 

i. Suprafață teren = 9.227 mp 
ii. Suprafață desfășurată = 1.315,25 mp 

iii. Suprafață utilă = 1.112,76 mp 
 
 Categoria și clasa de importanță 

a. Categoria de importanță: 
i. C – normală cf. HG 766 / 1997 

b. Clasa de importanță: 
i. II cf. P100-1-2013 

c. Clasa de importanță – expunere: 
i. III  cf. CR0-2012          

d. Grad de rezistență la foc II( P 118-1999) 
           
   


