
Centura ocolitoare, intarziata de ploi
Reprezentantii firmei Todini, care se ocupa de centura ocolitoare, sustin ca ploile din ultima perioada
le-au cam pus ceva piedici in continuarea lucrului. La ultima intalnire cu prefectul Ion Ariton, cei de la
Todini au declarat ca lucrarile de infrastructura si retele sunt in grafic, insa cele pe partea de
terasament sunt intarziate din cauza conditiilor meteo nefavorabile.
  
  In discutiile lunare cu reprezentantii firmei Todinisi, conducerea prefecturii se pune la curent cu
principalele hopuri in derularea lucrarii. La ultima intalnire de acest gen, delegatia Todini, condusa de
Eugenio Neviani, proiect-manager, i-a prezentat prefectului Ion Ariton, care este stadiul actual al
lucrarilor si care sunt problemele pe care le intampina. "Prefectul judetului are, lunar, intalniri cu
reprezentantii firmei Todini, constructorul centurii ocolitoare a Sibiului. In afara de reprezentantii firmei
Todini, la ultima intalnire au participat si repezentanti ai Transgaz, Transelectrica si Electrica. Subiectele
abordate au fost legate de lucrarile de deviere pentru retelele de gaz metan si energie electrica. Conform
ultimelor declaratii din partea firmei Todini, lucrarile de infrastructura si retele sunt in grafic, dar cele pe
partea de terasament sunt intarziate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, din ultimul timp", sustine
Dorin Teodorescu, purtatorul de cuvant al Prefecturii. 
  
  Chiar daca Todini este sigura ca va respecta termenul de finalizare al lucrarilor, adica noiembrie 2007,
prefectul Ariton nu este chiar asa de optimist. "Centura ocolitoare este una din prioritatile pe care le-am
trecut in agenda. Au fost cateva intalniri cu cei de la Todini si chiar daca sunt angajati ca in noiembrie
2007 sa finalizeze lucrarile eu cred ca termenul nu va fi respectat", declara Ariton, in urma cu cateva
saptamani, prefectul Ariton.
  Contractul de executie a lucrarilor pentru acest proiect este finantat de Comunitatea Europeana prin
Programul ISPA, in proportie de 75 la suta, si de Guvernul Romaniei, 25 la suta. Valoarea totala a
contractului se ridica la circa 52,576 milioane euro, din care 39,431 milioane euro finantare ISPA si
restul contributia Guvernului. Durata de executie a lucrarilor era de 36 luni, iar perioada de garantie de 24
de luni. Daca initial varianta de ocolire cuprindea 14,76 km cu profil de autostrada si 8,74 km cu profil de
drum national, sase pasaje, opt poduri, patru noduri rutiere, doua intersectii denivelate si o intersectie la
nivel, constructorul l-a instiintat pe prefect ca si cei aproape noua kiometri vor fi lucrati in regim de
autostrada.
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