
Boc: Centura Sibiului va fi gata in acest an
Emil Boc nu si-a mai respectat programul traditional al ultimelor vizite cand a mers pe santierul centurii
ocolitoare a Sibiului. De data aceasta a preferat sa se informeze asupra mersului lucrarilor, la sediul
Prefecturii, unde s-a intalnit cu prefectul Constantin Trihenea, primarul Klaus Iohannis si presedintele CJ
Martin Bottesch. Emil Boc a declarat ca ambele tronsoane ce compun centura ocolitoare a municipiului
Sibiu vor fi finalizate in acest an. Astfel, pana la 31 august 2010 va fi terminat primul tronson al centurii,
iar pana in 31 decembrie 2010 va fi finalizat si tronsonul doi. "Am venit la Sibiu in calitate de
prim-ministru. Centura Sibiului va fi gata anul acesta. Primul tronson al centurii, in lungime de 14,8 km
va fi gata in 31 august. in acest moment, peste 70 la suta din lucrari sunt gata. Valoarea investitiei pentru
acest tronson este de 48 milioane de euro. in ceea ce priveste tronsonul doi, s-a dat ordinul de incepere a
lucrarilor, iar in luna februarie, firma castigatoare (n.red. - Vectra Service), isi va face organizarea de
santier. Chiar daca termenul pentru finalizarea acestui tronson doi este 2011, lucrarile vor fi finalizate la
31 decembrie 2010 in urma discutiilor cu constructorul. Finantarea pentru centura Sibiului este
asigurata", a spus premierul Boc, in cadrul conferintei de presa. Tot aici, a declarat ca in acest an pentru
dezvoltarea infrastructurii in judetul Sibiu in 2010 vor fi repartizate 50-60 milioane de euro, bani veniti si
in urma interventiilor parlamentarilor PD-L de Sibiu. in ceea ce priveste constructia de locuinte ANL,
Emil Boc a spus ca in 2010 vor fi finalizate 395 de apartamente (128 in Medias, 183 in Sibiu, 44 in Avrig
si 40 in Ocna Sibiului), iar in 2011 vor fi construite 112 apartamente (31 in Agnita, 36 in Talmaciu si 44
la Medias). De asemenea, in acest an vor fi finalizate doua sali de sport la Ocna Sibiului si Şura Mica si
un bazin de inot la Medias. Referitor la centura ocolitoare a municipiului Medias, primul ministru a
declarat ca proiectarea va fi gata in acest an, urmand sa se demareze si lucrarile efective. Un capitol
special a fost locatia viitorului spital de urgenta din Sibiu. "Ma voi implica direct la Ministerul Apararii,
pentru ca Sibiul sa aiba o locatie stabilita", a spus Emil Boc. Totodata, a vorbit si despre alocatiile
bugetare in 2010. "Nimeni nu va fi neplatit in 2010. Se vor face suplimentari de fonduri acolo unde este
nevoie". 
  
  inaintea conferintei de presa de la Prefectura, la care a fost insotit de prefectul Constantin Trihenea, de
primarul Mediasului, Teodor Neamtu, de directorul Romgaz, Marcel Piteiu, si de directorul Transgaz,
Florin Muntean, premierul a avut o intalnire cu toti directorii directiilor deconcentrate din judet. 
  
  
  
  
  
  
  
  Dubla intalnire cu Iohannis 
  
  
  
  
  
  
  
  Ieri, Emil Boc s-a intalnit de doua ori cu primarul Klaus Iohannis. Prima data la Prefectura si apoi l-a
vizitat pe primarul Sibiului in Primarie, insa declaratiile au fost destul de scurte. "Am vorbit despre
centura Sibiului, centura Mediasului, bugetul pe 2010, situatia disponibilizarilor din administratie,
finantarile din invatamant si problemele specifice ale Sibiului. Problemele sunt destul de complicate. Nu
am ce sa-i reproseze premierului. Temele au fost primite cu seriozitate si au o sansa buna de rezolvare", a
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spus Klaus Iohannis, imediat dupa intalnirea de la Prefectura. Apoi discutia dintre cei doi a continuat la
Primaria Sibiu. "Contati pe sprijinul Guvernului", au fost ultimele cuvinte adresate de Emil Boc lui Klaus
Iohannis, la plecarea din Primarie. 
  
  
  
  Emil Boc s-a indreptat apoi pe jos catre Consiliul Judetean, pentru a se intalni si cu Martin Bottesch,
presedintele Consiliului Judetean. Fiind ultimul punct pe agenda vizitei, Emil Boc nu a mai facut
declaratii de presa, lasandu-l pe Martin Bottesch sa puncteze discutia dintre ei. Astfel, printr-o adresa
inmanata premierului, Martin Bottesch a facut cateva propuneri concrete privind admnsitratia locala, dar
a cerut si suplimentari de fonduri. Şeful judetului a cerut deblocarea ocuparii prin concurs a
posturilor/functiilor unice, deoarece exista pericolul de blocare a activitatii institutiilor de asistenta
sociala; accelerarea verificarii proiectelor POR la Agentiile de Dezvoltare Regionala si la Ministerul
Dezvoltarii si Turismului (la cele 4 proiecte POR pentru care exista contract de finantare semnat, media
timpului care a trecut intre depunerea proiectului si semnarea contractului este de peste 13 luni.),
realocarea sumelor necheltuite la alte programe sau la alte axe POR pentru axa 2.1 (reabilitarea si
modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane) si accelerarea derularii procedurilor in cazul
proiectelor din POS Mediu (ex: Infrastructura de apa, Managementul deseurilor). Totodata, Martin
Bottesch a mai cerut suplimentarea fondurilor pentru asistenta sociala (lipsa aproximativ 3 milioane lei
pentru a asigura functionarea institutiilor pe intregul an 2010) si pentru intretinerea drumurilor judetene
(ar trebui cel putin 8 milioane lei in plus fata de alocarile actuale pentru a desfasura aceasta activitate in
conditii normale). 
  
  
  
  Emil Boc s-a intalnit, ieri, si cu mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, la sediul Mitropoliei
Ardealului. "A fost un moment de bucurie pentru noi. Am vorbit si despre ajutorul pe care ni-l poate da,
mai ales ca acum cultele se afla direct in subordinea premierului Boc", a spus mitropolitul. 
  
  
  
  
  
  
  
  Retrasib, model de reusita economica in criza 
  
  
  
  
  
  
  
  Emil Boc a vizitat, ieri dimineata, societatea Retrasib Sibiu, firma axata pe producerea de
transformatoare si autotransformatoare de inalta tensiune si mare putere. Este una dintre cele mai
puternice companii de profil din Europa, avand preconizata pentru acest an o cifra de afaceri de 50
milioane de lei. Premierul Boc a putut asista, pe timpul vizitei in societate, la lucrarile de ansamblare a
celui mai mare transformator electric din punct de vedere gabaritic, cu o putere de 250 MV/A si urmeaza
sa fie furnizat in luna martie societatii Transelectrica. "Este un model de reusita economica in criza. Putem
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sa devenim competitivi pe piata internationala. Astfel de realizari, pot sa aduca bani in Romania prin
relatiile comerciale cu alte state. in aceasta criza se intampla si lucruri bune", a spus Emil Boc, care a luat
parte si la testarea unui transformator in conditiile meteorologice nefavorabile. Pe timpul vizitei in
fabrica, premierul a stat de vorba cu angajatii societatii si a felicitat conducerea firmei pentru
managementul performant. 
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