
Buget dublu pentru 2006 - Drumuri judetene de miliarde
Sibianul anului 2005, la volan, pe drumurile din judet: nervos, cu grija planetarelor care au inceput sa
bata si care face slalom printre gropile din asfalt... Reprezentantii serviciului de Administrare a
Drumurilor si Podurilor din cadrul Consiliului Judetean Sibiu vor sa "dezvete" pe sibieni de veleitatile de
piloti de raliu pe teren accindentat prin reabilitarea drumurilor judetene si comunale. 
  
  Daca in anul 2005, bugetul prevazut pentru reabilitarea drumurilor si podurilor din judet a costat
Consiliul Judetean 82 de miliarde de ROL, adica 8,2 milioane de RON, de la anul sorele rasare si pe
strazile drumarilor, deoarece suma creste la 200 de miliarde de ROL. Insa, pana in momentul cand vom
putea connduce fara sa ne facem griji ca am putea ramane fara roti, mai este mult timp. Seful serviciului
de Adminsitrare a Drumurilor si Podurilor din cadrul CJ Sibiu, Virgil Benga a calculat o suma care pare
mai mult astronomica. Suma estimata de specialistul de la Consiliul Judetean nu este recomandata
cardiacilor, deoarece calculata in lei vechi aproape ca nu poate fi citita. Eventualele lucrari ar costa
aproape 110 milioane de euro, ceea ce reprezinta aproximativ 406 milioane RON, adica 4.060 de milarde
de lei vechi. Respectiva suma ar ajunge pentru reabilitarea completa a drumurilor judetene si comunale
din Sibiu.
  
  Incetul, cu incetul...
  Reteaua de drumuri cuprinsa de judetul Sibiu in patrimoniul sau asigura peste 256 de kilometri de
drumuri nationale, aproximativ 950 de kilometri de drumuri judetene si 399 de kilometri de drumuri
comunale. Fata de alte judete, Sibiul sta bine la capitolul "asfalt", reteaua de drumuri judetene si
comunale incluzand aproape 550 kilometri de strazi asfaltate. Pe drumurile comunale, situatia se
schimba, deoarece drumurile pietruite acopera o suprafata net superioara decat cele asfaltate. Astfel,
judetul Sibiu cuprinde aproximativ 292 de kilometri de drumuri comunale pietruite. Anul acesta,
lucratorii de la Drumuri si Poduri au finalizat si receptionat sapte drumuri comunale pana acum si mai
urmeaza sa fie finalizate pana in 15 noiembrie inca opt drumuri. Din pacate anul acesta, Consiliul
Judetean a fost nevoit sa scoata din visterie fonduri suplimentare pentru reabilitarea posurilor si
tronsoanelor distruse de inundatiile din vara.  Lucrarile executate in acest sens au costat CJ Sibiu 137.000
de RON, plus banii alocati de Guvern pentru cele patru poduri distruse. Oricum, drumarii s-au miscat
repede, iar ultimul pod, cel de la Nemsa va fi finalizat in 20 noiembrie. 
  
  
  Cheltuieli dupa inundatii
  Bugetul din 2005, in valoare de 82 de milare de ROL a fost folosit doar pentru reabilitarea de tronsoane
de drumuri si poduri, nu pe asfaltari noi. "Programul de intretinere a drumurilor din administrare, aprobat
pentru anul 2005 implica tratamente bituminoase in valoare de 2019 mii RON. Peste 45 de kilometri de
drum asfaltat au beneficiat de tratamente bituminoase simple, iar 15 kilometri de tratamente duble. Banii
au fost cheltuiti si pentru plombari, santuri, covoare asfaltice si pietruiri. In plus, aproximativ 1,4
milioane de RON au fost cheltuiti numai pe activitatea de iarna intreprinsa pe drumurile din judet",
explica ing. Virgil Benga, seful seviciului de ADP, din cadrul CJ Sibiu. 182.000 de RON din bugetul pe
anul in curs au fost alocati si pe refacerea a doua poduri calamitate in anii trecuti.
  
   
  La anul si mai multe
  Anul 2006 promite mai mult confort pentru soferii sibieni. Desi vor trebui sa suporte masinile grele care
vor asigura pietruirea si asfaltarea a nu mai putin de 11 drumuri de pamant si comunale. Locuitorii din
zonele DC 19 Smig, DC 26 Malancrav, DC 22 Dupus - Biertan, DC 66 Saliste-Crint, DC 72 Apoldu de
Sus - Apoldu de Jos si DC 73A Ocna Sibiului nu vor mai fi obligati, de  anul viitor, sa suporte drumurile
defundate dupa ploi, deoarece drumarii au in program pietruirea lor. Daca in 2005, nu au fost prevazute
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asfaltari noi, anul viitor asfaltarea va fi asigurata pe  cinci drumuri comunale din judet. "Pentru anul 2006
ne-am propus lucrari in valoare de peste 200 de miliarde de lei vechi", spune seful drumarilor judeteni.
  
  PHARE pentru drumuri
  Reprezentantii Consiliul Judetean spun ca au facut tot ce se putea, in limita bugetului, pentru a realilita
cat mai mult din strazile si tronsoanele de drum greu accesibile, din judet. "De la inceputul anului,
Consiliul Judetean, constient de importanta pe care o au caile de comunicatii in dezvoltarea zonala a
judetului, a actionat permanent pentru imbunatatirea starii de viabilitate a drumurilor si podurilor",
declara Virgil Benga. Pentru imbunatatirea calitatii drumurilor, dar si infiintarea altora noi, CJ Sibiu a
depus, anul trecut, proiecte pentru a accede la finantare PHARE. Din cele patru proiecte depuse la
Regiunea 7 Centru, doua au fost promovate pentru evaluarea nationala - "Reabilitarea si dezvoltarea
infrastructurii generale si turism in arealul turistic Marginimea Sibiului - Valea Sebesului" si
"Reabilitarea infrastructurii pentru cresterea atractivitatii statiunii balneare Ocna Sibiului".
  
  Fara drumuri europene
  Judetul Sibiu mai are mult pana va avea strazi de nivel european, chiar si teoretic. "Eevident ca strazile
din judetul Sibiu nu sunt la nivel european, deoarece pentru acest deziderat e nevoie de foarte multi
bani", explica Virgil Benga. O reabilitare concreta presupune un drum adus la standarde de circulatie in
regim de siguranta, fara gropi, rupturi si cu santuri amenajate. "In strategia Consiliului Judetean ca
pincipal obiectiv a fost cresterea confortului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice din
administrare. In acest sens s-a cautat ca, in limita fondurilor alocate sa se execute lucrari pe majoritatea
drumurilor, indiferent ca sunt in  zona apropiata Sibiului sau la limita judetului, astfel ca toate localitatile
sa fie conectate la caile de comunicatie rutiera", mai precizeaza ing. Benga.
  
  Teodora GHEORGHIU
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