
40 de milioane de euro pentru drumul catre Brasov
Reabilitarile drumului ce leaga Vestemul de Brasov au ca termen oficial de finalizare iunie 2008. Pretul
lucrarilor este de aproape 40 de milioane de euro. 
  
  Reabilitarile executate la tronsonul de drumuri ce leaga Vestem de Brasov via Fagaras intind nervii
soferilor in continuare. Portiunea de drum care, in mod normal, ar trebui parcursa in aproximativ 2,5 ore,
obliga acum soferii la o calatorie de cel putin patru ore. Portiunile de drum reabilitate ce se termina brusc
in portiuni de asfalt plin de gropi, hopurile ce apar din senin si semafoarele dese amplasate la aproape
fiecare cap de pod fac traseul dintre Sibiu si Brasov un adevarat cosmar. Printul Radu de
Hohenzollern-Veringen, in vizita facuta acum doua luni la Sibiu, a simtit pe propria masina aceasta
situatie. Ministrul Lazslo Borlbely si comisarul european Danuta Hübner au preferat sa aleaga ruta
Bucuresti – Pitesti – Sibiu, decat sa intarzie pe varianta Brasov – Sibiu. 
  Potrivit reprezentantilor Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNADN) lucrarile
vor mai continua cel putin inca un an. CNADN a comandat lucrarile de reabilitare in urma unui
imprumut de la Banca Europeana de Investitii (cu numarul 21.489). Pe baza acestor bani, au fost atribuite
doua contracte catre firma franceza Colas, contracte ce insumeaza 39.292.555 de euro, si a caror termen
de finaliare este iunie 2008. 
  „Lucrarile de reabilitare a sectorului de drum Vestem-Fagaras se afla in programul de reabilitare a doua
contracte, dupa cum urmeaza: contract 5R8, Secaria - limita de judet Brasov/Sibiu, cu o valoare contract
de 20.514.751,12 euro, respectiv contract 5R9, limita de judet Brasov/Sibiu – Vestem, cu o valoare
contract de 18.777.804,42 euro ", se arata intr-un raspuns al CNADN. 
  
  Se prefigureaza un nou drum. Expres 
  
  inainte ca reabilitarile dintre Vestem si Brasov sa fie finalizate, reprezentantii CNADN au considerat
necesar inca un drum, care sa lege de aceasta data Sibiul de Fagaras. Drumul sa fie expres si sa includa in
ruta sa si Vestemul. 
  „Obiectivul de investitii «Drum expres Sibiu - Fagaras (Vestem) se afla in 
  prezent in procedura de licitatie, studiul de Fezabilitate plus consultanta ", mai comunica cei de la
CNADN. 
  Potrivit anuntului publicat pe site-ul CNADN, este vorba de licitatia pentru studiul de fezabilitate cu
liste de cantitati si servicii de consultanta pentru obiectivul „drum expres Sibiu - Fagaras ". Durata
contractului ar fi de 65 de luni, din care 105 zile pentru serviciile de proiectare, 24 de luni pe timpul
executiei si 36 de luni garantie pentru serviciile de consultanta. Termenul limita de depunere a ofertelor
este 23 iulie 2007, ora 10.30.
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