
Centura Sibiului recupereaza. La capitolul acte
Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu a autorizat, in sfarsit, cariera de pamant de la Slimnic, folosita
pentru pamant de umplutura la centura ocolitoare a Sibiului. Si tot la capitolul recuperari, Institutia
Prefectului anunta ca pot incepe exproprierile ramase nefacute pana acum la sectiunea intai a variantei
ocolitoare. Autorizatia de mediu pentru "Groapa de imprumut material de umplutura" de la Slimnic a fost
emisa de APM Sibiu pe 2 septembrie anul acesta. Eventualele contestatii impotriva acestei decizii mai
pot fi depuse pana pe 23 septembrie. Autorizatia de mediu a fost emisa dupa ce Turnul Sfatului atentiona
inca de acum cateva saptamani ca acest document lipseste inca de la reinceperea lucrarilor la centura
ocolitoare a Sibiului. Beneficiarul autorizatiei este SC Max Boegl Aeroport Sibiu SRL. In fine, astazi,
Institutia Prefectului a anuntat ca "pot incepe exproprierile imobilelor proprietate ramase neexpropriate,
pe traseul centurii ocolitoare a Sibiului – varianta de ocolire a municipiului Sibiu". Anuntul prefecturii se
refera la sectiunea intai, aflata in lucrari din 2004. "Expropriator este statul roman, prin Compania
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNADN) – SA, aflata sub autoritatea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii (MTI). HG 1001 aproba suma globala estimata de 3.400 mii lei, ca justa
despagubire, alocata de la bugetul de stat, prin bugetul MTI", mai anunta reprezentantii Institutiei
Prefectului. Exproprierile au fost legiferate prin publicarea in Monitorul Oficial de ieri, 14 septembrie, a
unei hotarari de guvern, cu nr. 1001/2009, hotarare care face referire la aceste proceduri de achizitionare
de teren necesar lucrarilor. Potrivit autoritatilor centrale si a reprezentantilor PD-L de la Sibiu, lucrarile la
centura ocolitoare a Sibiului ar trebui sa se incheie anul viitor.
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