
Cauciucuri incendiate pe Autostrada "Transilvania"
Localnicii sint nemultumiti ca nu au fost despagubiti pentru pamintul expropriat 
  
  O perdea groasa de fum inecacios, provenita de la citeva sute de cauciucuri incendiate, a facut ieri ca o
zona din apropierea comunei clujene Ciurila sa semene cu cimpurile de sonde petroliere aruncate in aer in
timpul razboiului din Kuweit. 
  
  Mai multi locuitori din satul Ciurila, judetul Cluj, au protestat astfel pentru ca reprezentantii Companiei
Nationale de Autostrazi nu i-au despagubit inca pentru terenurile de care au fost expropriati, pentru a se
face loc viitoarei Austostrazi “Transilvania" . Localnicii au dat foc la citeva sute de cauciucuri pe un cimp
aflat in vecinatatea unui punct de lucru al companiei Bechtel, cea care executa lucrarile la autostrada. 
  
  Protest incendiar 
  Inca de la primele ore ale diminetii, aproape 20 de locuitori din Ciurila s-au strins la unul dintre punctele
de lucru, de la marginea satului, unde muncitorii Companiei Bechtel lucreaza la un viitor pod al
autostrazii si au blocat accesul in zona. Oamenii au incendiat sute de cauciucuri, pentru a atrage atentia
autoritatilor asupra problemei cu care ei se confrunta. Cornel Revnic, proprietar a patru hectare de teren
expropriate, spune ca s-a ajuns la aceasta situatie deoarece de mai bine de doua luni Compania Nationala
de Autostrazi refuza sa faca plata terenurilor. “Folosesc tot felul de motive pentru a nu plati sumele de
bani fixate prin hotarire de guvern. La inceputul saptaminii au inceput sa lucreze in alt loc unde avem
terenuri, fara macar sa ne anunte acest lucru" , spune Revnic. Un alt locuitor, Eugen Farcas afirma ca
locuitorii satului, majoritatea de virsta a treia, refuza sa-si faca publica nemultumirea, de frica sa nu
ramina fara nici un ban. “Eu am zece ari de teren. Nu sint multi, dar trebuia sa primesc de opt saptamini
vreo 5.000 de euro si inca nu i-am primit. Oamenilor le este frica sa spuna public ceea ce gindesc, pentru
ca cineva le-a spus ca pot ramine fara terenuri si sa nu mai primeasca nici un ban" , sustine Eugen Farcas.

  
  Impas 
  In momentul in care au fost de acord sa cedeze terenurile pentru constructia autostrazii, locuitorii din
Ciurila au semnat contracte in care Compania Nationala de Autostrazi se angaja ca in termen de 15 zile de
la semnare sa vireze sumele de bani cuvenite in conturile oamenilor. Primarul comunei, Cristinel Teodor
Popa, este de parere ca la mijloc sint anumite interese care fac posibila aceasta situatie. “Toata ziua vin
oamenii la primarie sa ceara bani. La rindul meu, sun la Compania Nationala de Autostrazi care insa
spune ca situatia se va rezolva. Ba ca la 1 ale lunii platesc, ba ca peste trei zile. Nici nu mai stiu ce sa le
zic oamenilor, pentru ca in fata lor eu sint raspunzator, deoarece din comisia care a negociat cu ei am
facut parte si eu" , a explicat Popa. Potrivit acestuia, suprafata de teren expropriata la nivelul comunei
este de 395.345 metri patrati, pentru care locuitorii satului trebuie sa primeasca suma de 1,9 milioane de
euro, adica 77,8 miliarde de lei. 
  
  Posibile explicatii 
  Protestatarii cred ca, din cauza apropierii alegerilor, conducerea Companiei Nationale de Autostrazi
refuza sa faca platile pe motiv ca, in eventualitatea in care Alianta D.A. ar cistiga, constructia autostrazii
ar fi renegociata. “Se tem ca, daca iasa Basescu, proiectul nu va mai fi finantat si, daca ar plati terenul
acum, ar ramine in mare paguba. O alta posibila explicatie este dobinda bancara pe care cineva o
incaseaza de pe banii nostri care stau frumos la banca" , mai spune Eugen Farcas. Reprezentantii
Companiei Nationale de Autostrazi nu au putut fi contactati in cursul zilei de ieri. 
  
  “Au dreptate"  
  Nici unul dintre reprezentantii Bechtel nu si-a facut aparitia, fiindca problema nu este a lor. Totusi, la un
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moment dat, in timpul derularii protestului, a aparut un inginer american care a vrut sa intre in punctul de
lucru si nu a fost lasat de locuitori. Ron McGillivray a declarat pentru “Evenimentul zilei"  ca intelege
protestul locuitorilor, dar ca acestia tre0uie sa sa aiba rabdare, deoarece problema lor se va rezolva in cel
mai scurt timp. “Oamenii au dreptate, dar trebuie sa mai astepte citeva zile. Peste tot in lume, unde am
mai lucrat pentru companie, au existat asemenea probleme, dar care au fost rezolvate" , a spus inginerul
american.
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