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JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                
 
  
 

HOTĂRÂREA nr.60  
din 31 mai 2022 

privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare teren de sport și împrejmuire” 

 
 

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

- referatul de aprobare nr. 8208 din 12.05.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 8212 din 12.05.2022 al Direcţiei economice și 
Direcţiei patrimoniu; 

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 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 completările şi modificările ulterioare; 

    În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările şi modificările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție, „Amenajare teren de sport și împrejmuire” în orașul Șimleu 
Silvaniei, strada Nicolae Bălcescu nr.19, realizat prin Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Șimleu Silvaniei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
economică și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică;  
- Direcţia patrimoniu; 
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei. 
 

 
            PREŞEDINTE,                                             Contrasemnează: 

          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    
         Dinu Iancu-Sălajanu                                         

                   Cosmin - Radu Vlaicu  
 

 



Anexă 

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.60 din 31 mai 2022 privind actualizarea 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Amenajare teren de sport și împrejmuire” 
 

Beneficiar: Județul Sălaj, prin Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei 

 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Amenajare teren 

de sport și împrejmuire”:  

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 419.219,89 lei 
 din care C+M: 354.545,54 lei 

II. Eșalonarea investitiei (INV-C+M) lei, inclusiv TVA:  

 Anul I: 419.219,89 lei 
III. Caracteristici tehnice ale investiției 

Împrejmuire 

 Lungime totală = 58,56 m; 

 Accese: 3 buc: 4,50 x 2,00 m; 2,00 x 2,00 m; 4,76 x 2,00 m; 

 Înălțime gard = 2,00 m; 

 Material: țeavă patrată cu soclu din beton armat. 
                 Teren de sport 

 Înalțimea împrejmuire teren de sport = 4,10 m; 

 Suprafața totală împrejmuită = 662,10 mp; 

 Material: țeavă rectangulară, dreptunghiulară; plasă de sârmă galvanizată.  
                 Spații interioare 

Teren multi sport – fotbal, handbal, baschet, tenis, volei; 
Suprafață = 614,24 mp; 

                 Etapele de pregătire a suprafeței includ: 

 Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice; 

 Nivelarea și compactarea spațiului suport de pământ 

 Montarea unui strat de geotextil  

 Realizarea stratului de fundație (ballast compactat) - 30 cm 

 Realizarea stratului de fundație (ballast compactat) - 15 cm 

 Realizare strat de asfalt, amestecat la cald- 5 cm 
 


