
Centura in 2009, gara pana in decembrie
Aflat in vizita la Sibiu pentru a fi prezent la inaugurarea Aeroportului, ministrul Transporturilor Ludovic
Orban, nu a pierdut timpul si a vizitat si cele mai mai importante santiere din Sibiu: centura ocolitoare si
gara. in ambele situatii ministrul a venit cu termene limita. El a dat ca data de finalizare a unei portiuni de
65 la suta din centura, adica primii 14,5 kilometri, iunie 2009. „Centura Sibiului a durat extrem de mult si
imi dau seama ce neplacere pentru sibieni ca nu au gata centura gata asa cum ar fi trebuit sa fie in data de
14 octombrie 2006 ", a spus ministrul la Sibiu, precizand ca a experimentat el insusi traficul greoi din
actuala capitala culturala. „Noi depindem de finalizarea expertizei si a listei de cantitati pe care o
realizeaza compania care asigura consultanta. Le-am dat termen astazi (n.r. luni) ca pana in 15 octombrie
sa avem acea lista incat sa putem face anuntul de licitatie. Pana la finalul acestui an vom finaliza licitatia
pentru adjudecarea actualului contract de 14,5 km, iar lucrarile vor incepe cand va permite vremea. Daca
avem o iarna la fel de blanda ca cea de anul trecut se pot incepe lucrarile imediat. Dupa mine lucrarile pot
fi finalizate, pentru acea portiune de 65 la suta din centura, in maxim un an si jumatate, ceea ce inseamna
ca maxim in iunie 2009 vom avea aceasta portiune ", a declarat Lodovic Orban. Pe de alta parte, in cazul
Garii Sibiu, ministrul a spus ca in urma solicitarilor constructorului, data limita a fost prelungita pentru 15
decembrie 2007. Gara ar fi trebuit sa fie finalizata la 1 septembrie a acestui an. Costul total al lucrarilor au
fost evaluate initial la 4,7 milioane euro. Potrivit ministrului, in urma lucrarilor suplimentare costul
acestora a crescut cu 1,2 milioane euro.
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