
Ariton promite centura Mediasului. Din toamna viitoare
Presedintele democrat-liberalilor sibieni se arata deranjat de atitudinea omologului sau social-democrat,
Ioan Cindrea, pe care il acuza de urmarirea propriilor interese politice, alaturi de colegii sai. Iar ca dovada
a `lucrurilor concrete` petrecute sub guvernarea din care face parte actualul ministru al Economiei, Ion
Ariton promite ca intr-un singur an, lucrarile de realizare a centurii ocolitoare a Mediasului vor fi
finalizate.
  
  `Imi asum, pentru urmatoarea etapa, realizarea centurii ocolitoare a Mediasului. Am incredere ca acolo
totul se va desfasura mult mai repede (lucrarile incep in aceasta toamna; 1 an perioada de executie), chiar
daca cei care au incurcat lucrurile la Sibiu, au in zona o organizatie cu care se mandresc`, promite Ion
Ariton intr-o declaratie politica. In care, actualul ministru acuza social-democratii ca au pus bete in roate
realizarii variantei ocolitoare a Sibiului. `Revenind la lucruri concrete, ma gandesc de cate ori s-ar mai fi
schimbat traseul pentru autostrada care ocoleste Sibiul, daca socialistii ar fi ramas la putere in 2008 sau
2009. Guvernul din care fac parte acum a reusit sa finalizeze acest proiect extrem de important pentru
Sibiu`, sustine Ariton.
  
  Centura Mediasului avea nevoie de bani
  
  Inainte de anuntul lui Ariton, stadiul centurii ocolitoare a Mediasului era cel de `hartogarie`. Cu un
necesar investitional aproximat la 50 de milioane de euro, centura in lungime de aproape opt kilometri a
ramas fara finantare – imprumutul acordat in acest sens de Banca internationala pentru reconstructie si
dezvoltare a expirat la finele lui 2009, fara ca lucrarile sa fie incredintate vreunei firme. De asemenea,
CNADNR nici nu a lansat, recent, vreo procedura de achizitie a lucrarilor de executie. Oricum, potrivit
planurilor initiale, termenul estimat de finalizare a lucrarilor este de 24 de luni de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor.
  
  Centura Sibiului, scurtata de actualul Guvern
  
  Din ciclul `modificarilor de traseu`, trebuie mentionat ca actualul traseu al centurii ocolitoare a Sibiului,
a fost scurtat de la 23 la 21 de km (prin renuntarea variantei de a ocoli si comuna Cristian) in 2008, cand
tot actualul partid de la guvernare conducea Executivul. Decizia a fost luata dupa ce sub ministeriatul lui
Radu Berceanu, contractul cu italienii de la Todini a fost reziliat.
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