
Abia acum se liciteaza proiectul centurii Sibiului
La aproape un an de la licitatia pentru reluarea lucrarilor, CNADNR a cerut o noua licitatie pentru
intocmirea "adaptarii la teren a proiectului pentru varianta de ocolire Sibiu".

 Dupa ce au blocat lucrarile la centura ocolitoare timp de doi ani si au intarziat eliberarea ordinului de
incepere a lucrarilor mai bine de jumatate de an, incompetenta reprezentantilor Companiei Nationale de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) este ilustrata printr-o noua licitatie, lansata
ieri. Este vorba de angajarea unei firme de proiectare care sa "adapteze la teren proiectul pentru varianta
de ocolire Sibiu". Cu alte cuvinte, cei de la CNADNR recunosc ca au angajat un consortiu de firme pentru
finalizarea primei sectiuni a centurii Sibiului fara sa aiba proiectul pus la punct. in calcule simple, rezulta
ca lucrarile au fost intarziate cu cel putin trei luni (cat inseamna pregatirea documentatiei, lansarea
licitatiei si stabilirea castigatorului). Mai mult, cei de la CNADNR "s-au spalat pe maini" lasand aceasta
licitatie si reproiectare in seama consortiului Boegl  - Geiger - Comtram (BGC), care ar fi trebuit, din mai
anul trecut, sa primeasca toata documentatia necesara reluarii lucrarilor la centura.

 in aceste conditii, insa, consortiul BGC a lansat, ieri, licitatia pentru angajarea unui proiectant, valoarea
lucrarilor fiind aproximata intre 250.000 si 300.000 de euro. Licitatia va fi organizata in 24 februarie,
dupa care, in termenul legal de 15 zile va fi desemnat castigatorul. in termeni "netehnici", firma de
proiectare astfel angajata va trebui sa verifice lucrarile executate de Todini si neterminate, sa verifice
deteriorarile suferite de aceste lucrari in timp si sa elaboreze noile proiecte necesare finalizarii.
Reprezentantii CNADNR nu au putut fi contactati ieri pentru a comenta situatia.
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