
Centura Sibiului, distrusa de anonimi
Cele cateva sute de metri de gard furate de pe traseul centurii ocolitoare a Sibiului nu sunt singurele
pagube produse de locuitorii Romaniei pe cea mai dorita investitie publica din imprejurimi. Dupa
publicarea articolului referitor la furturile de gard, Turnul Sf atului a aflat si de fapta unui alt ilustru
anonim: una care costa intre 25 si 30.000 de euro.
  
  Mai precis, in chiar ziua efectuarii receptiei partiale a lucrarilor la sectiunea intai a centurii ocolitoare,
unul dintre cele mai mari semne directionale amplasate pe centura a fost distrus, alaturi de fundatia
subterana care il sustinea. Panoul era amplasat chiar la primul pod de pe traseul centurii (cel ridicat peste
DN1/DN7).
  
  `Cel mai sigur a fost vorba de un TIR de transport marfuri grele, TIR care a indoit stalpul in mai multe
locuri, inainte de a-l tranti la pamant. Apoi, a parasit locul. Am luat inregistrarile video de la dealerul auto
din zona, am anuntat politia, dar cel care a rupt stalpul nu a putut fi gasit. Accidentul a avut loc intre orele
7.30 si 8.10, caci aceasta este perioada in care am lipsit de acolo, fiind pe traseu pentru receptia
lucrarilor`, au povestit pentru Turnul Sfatului reprezentantii oficiali ai santierului centurii ocolitoare a
Sibiului.
  
  Potrivit acestora, stalpul care sustine indicatoarele directionale a fost comandat, din nou, la producatorii
din Italia. `Este o paguba mare. Trebuie facut un nou foraj pentru fundatie, stalpul este unul cu un
diametru variabil, avem de-a face cu o metoda de laminare speciala. Pana la 30.000 de euro pot ajunge
cheltuielie`.
  
  Cat priveste furturile de gard de pe traseul centurii, oficialii avertizeaza ca astfel de fapte tot se vor
descoperi, in cele din urma. `Plasa de acest tip nu gasesti in magazine. Este mai deasa la baza si mai rara
in partea de sus`.
  
  De altfel, centura ocolitoare a Sibiului nu prea este vazuta, de unii sibieni, drept o autostrada. Potrivit
oficialilor, din `curiozitate`, foarte multi localniciiau la picior portiunea cu profil de autostrada. Iar cazul
celui care a fost filmat pe centura ruland pe contrasens nu a fost singular. `Inainte de acesta a mai fost
unul. Doar ca politia era pe traseu si l-au oprit rapid`.
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