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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr.111  
din 26 august 2022 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare și modernizare DJ 110D: Surduc (DN 1H) – Cristolțel – Cristolț  (DC 48), km 

10+400 – 11+463”  
 

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

- referatul de aprobare nr.14429 din 17.08.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr.14430 din 17.08.2022 al Direcţiei economice şi al Direcţiei 

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) 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 rezultați din documentația tehnică – faza DALI  

pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 110D: Surduc (DN 1H) – Cristolțel – 
Cristolț  (DC 48), km 10+400 – 11+463”, 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.111 din 26 august 2022 privind aprobarea principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 110D: 

Surduc (DN 1H) – Cristolțel – Cristolț  (DC 48), km 10+400 – 11+463” 
 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare și modernizare DJ 110D: Surduc (DN 1H) – Cristolțel – Cristolț  (DC 48), km 10+400 

– 11+463” 
 
  

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 6.182.704,11 lei din care C+M: 
 5.268.239,65 lei  

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

 Anul I:  6.182.704,11 lei / 5.268.239,65 
          

III. Capacităţi: 

 Lungime sectorului de drum proiectat (conform ridicări topo – DALI) - 1.069 m 

 Șanțuri pereate                                                                                         - 404 m  

 Rigole carosabile ranforsate                                                                    - 1.279 m 

 Podețe tubulare                                                                                        - 30 m 

 Consolidări cu beton armat                                                                      - 120 m 

 Amenajare intersecții                                                                               - 7 buc 

 Accese proprietăți                                                                                    - 40 m 

 Parapet de protecție/siguranță                                                                  - 442 m 

 Relocare rețele electrice                                                                           - 690 m 

 Semnalizare rutieră (marcaje, borne, indicatoare)                                   - 1.069 m 
 

 


