
Centura bate pasul pe loc, autostrazile vin de la anul
Centura Sibiului inca mai asteapta avize si autorizatii. Autostrada Sibiu-Orastie va fi licitata prin
primavara, iar Sibiu-Pitesti, prin octombrie 2009.

 Lucrarile la centura ocolitoare a Sibiului mai asteapta dupa unele avize. Şedinta ce a avut loc acum doua
zile la sediul CJ Sibiu a reunit mai toti factorii de decizie implicati in proiectul centurii Sibiului - unele
probleme legate de eliberarea unor avize au fost rapid rezolvate. in cateva zile, autoritatile judetene
asteapta si depunerea dosarului pentru eliberarea autorizatiei de constructie pentru relocarea utilitatilor.
"Firma care proiecteaza aceste relocari este din Sibiu, lucreaza bine. O sa eliberam autorizatia de
constructie in trei zile de la primirea documentatiei", a declarat vicepresedintele CJ Sibiu, Gheorghe
Dicu. 

 El estimeaza ca toate actele necesare vor fi eliberate la inceputul lunii viitoare. in tot acest timp, echipele
de constructori au organizat santierul si au inceput, timid deocamdata, lucrul la doua poduri. Una din
marile probleme complicate tine de intabularea si dezmembrarea unor terenuri expropriate pentru
lucrarile de relocare a utilitatilor. in sedinta de acum doua zile, "au fost date promisiuni" ca lucrurile se
vor indrepta.

 In acest timp, Guvernul lanseaza noi promisiuni, cu cateva fundamente concrete. Una din acestea tine de
autostrada Orastie-Sibiu, a carei aprobare a trecut de Ministerul Transporturilor. Pasul urmator este
discutarea acestui proiect in Guvern si identificarea surselor de finantare. Cele mai optimiste previziuni
ale autoritatilor dau primavara anului viitor ca termen de organizare a licitatiei de executie.
 Ministrul transporturilor, Ludovic Orban, a anuntat ieri ca a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru
tronsonul de autostrada Pitesti - Sibiu, valoarea estimata pentru cei 116 kilometri fiind de 3 miliarde de
euro.  Orban a precizat ca, in termen de aproximativ un an, sa inceapa la 1 octombrie 2009 si toata
constructia sa dureze trei ani.
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