
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
  
 

HOTĂRÂREA nr.87  
din 27 iulie 2022 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - 

Agrij - Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000 - 39+551“ 
   

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

- referatul de aprobare nr. 12640 din 18.07.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 12641 din 18.07.2022 al Direcţiei economice şi al 

Direcției 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) 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
“Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - 
Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000 - 39+551” - faza PT, 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 investiții și programe publice;  
- Direcţia economică. 

 
 
            PREŞEDINTE,                                              Contrasemnează: 

          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    
    Dinu Iancu - Sălăjanu 

                   Cosmin - Radu Vlaicu  
 
  



 
 

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.87 din 27 iulie 2022 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare 
şi modernizare drum judeţean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - Românaşi (intersecţie cu DN 1F), 

km 19+000 - 39+551“  
 

  

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
“Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - Românaşi 

(intersecţie cu DN 1F), km 19+000 - 39+551“ - faza PT 
 

  

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 69.454.980,18 lei, din care C+M: 
 67.911.117,02 lei. 

 
 
II. Eşalonarea investiţiei, (INV / C+M), inclusiv TVA: 

 Anul I:  29.518.366,57 lei  / 28.862.224,73 lei; 

 Anul II: 29.518.366,57 lei / 28.862.224,73 lei. 

 Anul III: 10.418.247,04 lei / 10.186.667,56 lei 
 
 
III. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): 

 Lungime drum = 20.551 m; 

 Lungime trotuare nou construite = 4.389 m; 

 Staţii de transport public = 16 buc; 

 Refugii = 5 buc; 

 Şanţuri protejate cu beton/de pământ = 21.853 m; 

 Rigole = 3.998 m; 

 Ziduri de sprijin = 74 m; 

 Poduri reabilitate = 5 buc; 

 Podeţe (poziţii noi/înlocuite/reabilitate) = 83 buc. 

 Siguranța rutieră: 20.551 m. 
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