
Berceanu a promis: Centura ocolitoare gata in 2011
Ministrul transporturilor si infrastructurii, Radu Berceanu, a declarat, joi, la Sibiu, ca ambele tronsoane
ale centurii ocolitoare a orasului vor fi gata in 2011. Acesta a declarat ca a primit asigurari de la
constructori ca termenul de finalizare a primului tronson, anume 31 ianuarie 2010, va fi respectat.
Berceanu a venit intr-un tur de forta alaturi de Adriean Videanu, ministrul economiei, si Vasile Blaga,
ministrul dezvoltarii regionale si locuintei, prima oprire fiind la Medias.

 Radu Berceanu, ministrul transporturilor, a tinut sa explice transferul celor 23 de milioane de lei de la
centura Sibiului la Caransebes. Acesta a declarat ca neincrederea sibienilor este justificata, dar el, spre
deosebire de predecesori, " se tine de lucrari. " Cele 23 de milioane erau prevazute, la inceputul anului,
pentru exproprierile de terenuri la cel de-al doilea tronson al centurii. Cum acesta este inca intr-un stadiu
incipient, guvernul a preferat sa deblocheze banii.

 Berceanu a declarat ca, in curand, vor incepe procedurile premergatoare lucrarilor, sperand ca la sfarsitul
anului sa fie deja desemnat un constructor. " in momentul in care vor avea loc exproprierile pentru
tronsonul 2, am garantia ministrului Pogea ca vor fi bani. " Ministrul a adaugat ca a fost intr-o inspectie la
fata locului si ca este o mica intarziere a lucrarilor la tronsonul 1, dar ca termenele vor fi respectate. " in
decembrie, practic, centura va fi aproape gata. La a doua portiune, speram sa intram in procedurile de
licitatie acum, iar in toamna sa avem constructor care sa isi faca organizarea de santier si sa inceapa
lucrarile la inceputul anului viitor ", a declarat Berceanu.

 Orban, un Jules Verne al drumurilor
 Referitor la drumul expres Sibiu- Fagaras, care trebuia sa realizeze legatura rapida intre autostrada
Nadlac – Sibiu – Bucuresti – Constanta si autostrada Bors – Brasov – Bucuresti, ministrul a declarat ca
este un vis de-al fostului ministru Orban. " Este un foarte mare specialist in a face alte proiecte in loc sa
bage banii in lucruri concrete, cum sunt centurile ocolitoare. A fost un fel de Jules Verne in ceea ce
priveste drumurile. Acest drumuri expres sunt niste idei pe hartie. Mi se pare foarte inteligent sa bagi
bani in drumuri ce leaga niste autostrazi care nu exista. Autostrazile vor fi gata, daca lucrurile merg bine,
in 3-5 ani. Pe parcurs trebuie sa te gandesti si la legaturile dintre ele, mai ales ca traficul va fi modificat
foarte mult cand acestea vor fi gata ", a declarat Berceanu.
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