
Birocratia da batai de cap
Centura bate pasul pe loc
  Constructorul italian al soselei de centura ocolitoare a municipiului Sibiu, compania "Todini
Costruzzioni", a solicitat Prefecturii sa intervina pentru a urgenta procedurile birocratice legate de
disponibilizarea terenurilor peste care va trece soseaua si pentru obtinerea drepturilor de exploatare a
unor cariere locale de nisip si balastru. Printre problemele ridicate de constructor se mai ridica si cele
legate de expropiere. 
  
  Todini a venit cu o lista intreaga de probleme. Cea mai stringenta dintre toate vizeaza terenurile de la
Cristian si Orlat, care sunt dorite pentru a exploata balast. In acest sens, dar si pentru exploatarea de
material de umplutura, constructorul cere Prefecturii “sa puna o vorba buna"  la cele doua primarii pentru
a-i pune in legatura cu proprietari de terenuri ce ar putea dori sa incheie contracte. Legat de exploatarea
unui teren, in zona satului Mohu, pana in prezent, Directia Silvica nu si-a dat acordul, desi, conform
spuselor reprezentantilor firmei italiene, terenul apartine Primariei Selimbar, care “ar fi de acord sa
autorizeze exploatarea, in conditiile in care autoritatile competente nu au obiectii si formalitatile sunt
indeplinite conform normelor in vigoare in Romania" .
  
  Expropierile pun piedici centurii
  Pe de alta parte, exproprierile de terenuri se deruleaza greoi. Au ramas destule cazuri nerezolvate, desi
inca din august 2004, a fost emisa o hotarare guvernamentala speciala. In ce priveste exproprierile de
terenuri pentru utilitati, problema trebuie rezolvata urgent de Consiliul National pentru Administrarea
Drumurilor Nationale (CNADNR). Tot din cauza intarzierilor la acest capitol, contractul cu
Transelectrica nu a fost inca semnat. O alta solicitare, asupra careia au insistat reprezentantii Todini, este
legata de utilitatile de pe traseul centurii. “Desenele tehnice pentru tronsonul II, intre km 15+000 si km
23+800, nu au fost emise. Din aceasta cauza suntem ingrijorati de problemele legate de exproprieri si de
mutarea si protejarea utilitatilor, cu care ne vom confrunta pe acest tronson" , se plang cei ce se ocupa de
constructia centurii ocolitoare a Sibiului.
  
  Sprijin de la prefect
  Ariton si-a aratat disponibilitatea de a aduce la cunostinta factorilor responsabili sesizarile primite, in
vederea identificarii de solutii. In plus, prefectul Sibiului a promis ca va face tot ce este posibil pentru ca
lucrarile sa fie terminate cat mai repede.  "Suntem constienti de importanta rezolvarii solicitarilor pentru
realizarea in bune conditii a centurii ocolitoare a Sibiului si ne vom implica pentru rezolvarea acestor
situatii" , a declarat reprezentantul Guvernului in teritoriu.
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