
Centura Sibiului, cu un milion de euro mai ieftina. Pe o sectiune
Compania brasoveana Vectra Service SRL a bifat inca o performanta dupa ce a reusit sa dea in circulatie
sectiunea a doua a centurii cu cateva luni inainte de termen. Desi au castigat licitatia la jumatate din
pretul aproximat initial, constructorii brasoveni nici nu vor incasa toti banii.
  
  La finele lui 2010, Vectra Service castiga lucrarea de la centura Sibiului pentru suma de 9,6 milioane de
euro, fara TVA. Inainte de licitatie, CNADNR evaluase contractul la 18 milioane de euro. In ciuda
diferentei imense intre pretul aproximat si cel rezultat, chiar si asa nu toti banii vor fi cheltuiti, pentru ca
listele de cantitati prezentate de CNADNR in cadrul licitatiei au fost gresit intocmite. `Practic, nu vorbim
de o economie. Cantitatile din proiect erau supraevaluate. Iar noi nu am facturat decat ceea ce s-a «bagat»
in autostrata. La preturile unitare noi am mers pe ceea ce ne-am angajat initial`, a declarat, pentru Turnul
Sfatului, Bogdan Partene, directorul de proiect din partea Vectra Service pentru centura ocolitoare a
Sibiului.
  
  Din cel aproape un milion de euro `economisiti` vor mai fi facute unele lucrari suplimentare, sustin
reprezentantii firmei care asigura consultanta pe centura Sibiului. `Lucrarile de pe santier au fost strict
supravegheate, iar noi aprobam la plata numai ceea ce s-a realizat. Cu o parte dn banii ramasi vom mai
executa, de exemplu, puncte de legatura intre fostul DJ106B si drumul lateral care asigura accesul la
terenurile de pe partea comunei Cristian`.
  
  Oricum, chiar si dupa executarea lucrarilor suplimentare aprobate de CNADNR, sumele ramase
necheltuite vor fi intre 500.000 si 700.000 de euro.
  
  Sectiunea a doua a centurii Sibiului masoara 2,7 km de autostrada si 3,6 km din fostul drum judetean
106B, cel catre Ocna. La aceasta portiune, sapaturile au fost intr-un volum total de 81.000 de metri cubi,
iar umpluturile, balastul si balastul stabilizat au adus la loc alte 342.000 de metri cubi, in total. Lucrarile
au inceput in martie 2010, iar traficul a fost deschis la 1 decembrie 2010.
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