
Boc: centura Sibiului, 17 kilometri sunt gata, da? Poate contesta cineva?
La aproape un an de la inaugurarea centurii ocolitoare a Sibiului, cei 17 km construiti in regim de
autostrada sunt folositi in continuare pentru bifarea programului guvernamental in domeniul
infrastructurii rutiere. Premierul Emil Boc a declarat, la Radio Romania Actualitati, ca cei 17 km de
autostrada din jurul Sibiului, alaturi de cei 17 km din jurul Pitestiului si cei 54 de km de la Campia Turzii
la Gilau sunt dovada competentei actualului Guvern. Prin aceste exemple, Boc a tinut sa opuna activitatea
executivului condus de el rezultatelor Guvernului Tariceanu.
  
  `Haideti numai sa ne uitam si ii intrebam pe cetateni daca se adevereste sau nu. E adevarat ca, de
exemplu, pe centura Sibiului, 17 kilometri sunt gata? Poate merge oricine sa vada: 17 kilometri de
autostrada - centura Sibiului - sunt gata, da? Face parte din Coridorul IV, sunt terminati. Poate contesta
cineva?`, a declarat Emil Boc. A adaugat restul de kilometri de autostrada inaugurati recent, dupa care a
reiterat termenul de 2013 pentru finalizarea autostrazii care va servi pentru coridorul IV paneuropean. Cu
execeptia portiunii Sibiu – Pitesti pentru care nu exista, in continuare, solutii de finantare.
  
  `Astazi, cu exceptia tronsonului Sibiu-Pitesti, toate tronsoanele de autostrada sunt in licitatie sau in lucru
in momentul de fata. Toate. Nadlac-Arad - incep lucrarile in toamna aceasta, Arad-Timisoara este in
lucru, Deva-Orastie - deja se lucreaza. Deci, cu exceptia, repet, a tronsonului de la Sibiu la Pitesti, unde
probabil va trebui un regim de parteneriat public-privat, pentru ca e un tronson important in acest coridor,
toate sunt in lucru si acesta cred ca este un program care in 2013, cu exceptia lui Sibiu-Pitesti, va fi gata`,
a mai spus Boc.
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