
Boc si Ariton deschid centura Sibiului
Premierul Emil Boc si Ion Ariton, ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, vor fi
miercuri, de Ziua Nationala, la Sibiu, unde se va deschide oficial centura ocolitoare a Sibiului. 
  
  in aceste zile, muncitorii inca lucreaza la marcaje, la semnalizarea rutiera si la montarea parapetilor, pe
cei 17,4 kilometri cat masoara centura ocolitoare. 
  
  Prefectul judetului Sibiu, Constantin Trihenea, a anuntat inca de saptamana trecuta ca data oficiala
pentru inaugurare este 1 Decembrie si este posibil ca Emil Boc sa vina la Sibiu. 
  
  " Constructia variantei de ocolire a Municipiului Sibiu, la standard de autostrada situata pe Coridorul IV
Romania " este este realizata prin programul ISPA, sectiunea 1 are profil de autostrada si va fi integrata in
autostrada care va uni Bucurestiul cu Nadlac, granita Romaniei cu Ungaria, via Pitesti, Brasov, Sibiu si
Deva. Sectiunea a doua incepe acolo unde varianta de ocolire se va desprinde de autostrada si va asigura
legatura cu drumul national 1, motiv pentru care s-a construit un drum national nou. 
  
  Peste 62 milioane euro 
  
  De-a lungul celor doua sectiuni de drum au fost construite 14 poduri si 4 pasaje. 
  
  Potrivit Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, in cadrul
Memorandumului de Finantare incheiat de Comisia Europeana si Guvernul Romaniei au fost semnate
sase contracte, incepand din anul 2002 si pana anul acesta. 
  
  Contractul pentru "Asistenta pe termen scurt in timpul perioadei de licitatie si contractare pentru
constructia variantei de ocolire a Municipiului Sibiu " a fost in valoare de 48.720 euro si a fost semnat in
anul 2002. 
  
  in anul 2008 a fost semnat cel de-al doilea contract, "Asistenta tehnica pentru evaluarea performantelor
managementului contractelor pentru constructia variantei de ocolire a Municipiului Sibiu ", in valoare de
188.500 euro. 
  
  A urmat, in acelasi an, "Expertiza tehnica a lucrarilor executate de constructorul Todini SpA pentru
proiectul Constructia variantei de ocolire a Municipiului Sibiu, cu profil de autostrada ", in valoare de
39.000 euro. 
  
  Tot in 2008 a fost semnat primul contract mare, "Supervizarea lucrarilor pentru varianta de ocolire a
Municipiului Sibiu, la standard de autostrada - finalizarea sectiunii 1 si constructie sectiunea 2 - 2,7 km si
reabilitarea drumului judetean 106B ", in valoare de peste 3 milioane de euro. 
  
  Contractul pentru "Constructia variantei de ocolire a Municipiului Sibiu,la standard de autostrada -
lucrari nefinalizate, sectiunea 1 " a avut o valoare de 48,8 milioane euro si a fost semnat tot in 2008, iar
castigatorii licitatiei au fost firmele Boegl - Geiger-Comtram JV. 
  
  "Constructia variantei de ocolire a Municipiului Sibiu,la standard de autostrada - Sectiunea 2 km
14+860-17+500 si reabilitare DJ 106B km 0+000-3+600 " a fost semnat anul acesta, cu o valoare de
aproape 10 milioane euro, iar firma contractoare este Vectra service. 
  
  Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania este beneficiarul final al
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proiectelor ISPA, iar finantarea a fost de 75% prin ISPA si restul de la bugetul de stat prin CNADR. 
  

Cuvinte cheie: romania  ion ariton  bucuresti  ungaria  todini  sibiul  brasov  comisia europeana  centura
ocolitoare  constantin trihenea  pitesti  ispa  emil boc  drumul national 1  geiger  pasaj  bugetul de stat
guvernul romaniei  prefectul judetului sibiu  centura ocolitoare a sibiului  centura  proiecte  comtram
finantare  ministrul economiei  premierul emil boc
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