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HOTĂRÂREA nr.98  
din 23 iulie 2021 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Lucrări de intervenție (reabilitare) DJ 109: lim. jud. Cluj - Dragu, pe porțiunea de drum între 

km 31+976 - km 32+610” - faza P.T. 
 

 
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 13081 din 15.07.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 13082 din 15.07.2021 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de 

intervenție (reabilitare) DJ 109: lim. jud. Cluj - Dragu, pe porțiunea de drum între km. 31+976 - 
km. 32+610” - faza P.T., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Direcţia investiții și programe publice; 

- Direcţia economică. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcţia economică. 

 
 

          PREŞEDINTE,   

       Dinu Iancu-Sălăjanu                                                       Contrasemnează: 

                                                                            SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                     

                                                                                                 Cosmin - Radu Vlaicu 

 
 



 
 
 
 

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.98 din 23 iulie 2021 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Lucrări de intervenție (reabilitare) DJ 109: lim. jud. Cluj - Dragu, pe porțiunea de drum între 
km. 31+976 - km. 32+610” 

 
  
 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Lucrări de intervenție (reabilitare) DJ 109: lim. jud. Cluj - Dragu, pe porțiunea de drum între km. 

31+976 - km. 32+610” 
 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 
 2.004.585,61 lei, din care C+M: 

1.710.933,86 lei 
II. Eşalonarea investiţiei (INV) lei, inclusiv TVA: 

 Anul I:     2.004.585,61 lei din care C+M:  1.710.933,86 lei 
 

III.  CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTITIEI 
 lungime sectorului de drum proiectat                      -  634 m 
 lățime parte carosabila                                                           - 2x3.00=6.00 m   

 lățime platforma                                                                       - 8.00m 

 lățime acostamente                                                                  - 2x1,00m, din care 2x0,25m benzi 

de  încadrare consolidate 

 semnalizare rutieră 

 sistem de scurgere a apelor pluviale: podețe, șanțuri pereate 

 


