
Centura Sibiului se balaceste in ploaie
Lucrarile la varianta ocolitoare a Sibiului merg extrem de greu si inregistreaza intarzieri cu fiecare zi ce
trece. Lucratorii Vectra Service privesc la cei 2,4 km de traseu al viitoarei autostrazi, portiune deja
decopertata, dar nu pot incepe turnarea stratului de umplutura din cauza noroiul generat de ploile din
ultima perioada.
  
  Acelasi lucru se petrece si pe DJ106B, portiune de 3,3 km de drum judetean care primeste, de acum,
numarul DN1T. Drumul a fost inchis pe cateva portiuni si a inceput decopertarea totala. Dar, tot din cauza
vremii ploioase, lucratorii de la Vectra nu pot lucra la capacitate maxim.
  
  Aceleasi ploi dau batai de cap si pe sectiuna I a centurii ocolitoare, acolo unde Max Boegl si Geoger au
trebuit practic, sa `are` anumite portiuni pentru a grabi uscarea stratului de balast. Cel mai elocvent
exemplu este la intersectia viitoarei variante ocolitoare cu drumul catre Agnita, care traverseaza
autostrada cu un pod. Max Boegl si Geiger nu pot incepe lucrul la intersectia bretelelor de legatura intre
drumul catre Agnita si centura din cauza ca nu au prins vremea potrivita pentru a asfalta zona si a
permite, astfel, masinilor aflate in tranzit sa ocoleasca viitoarele puncte ale santierului.
  
  In premiera, prefectul Constantin Trihenea i-a admonestat public pe cei de la Max Boegl si Geiger
pentru ritmul incet de lucru la doua poduri – cel din Gusterita si cel peste calea ferata din apropiere de
Mohu. `Lucrati extraordinar de incet. In ritmul acesta puneti in pericol termenul de finalizare a intregii
lucrari. Va rog sa va mobilizati`, este esenta mesajului transmis de Trihenea conducerii echipelor de
muncitori. Reprezentantii Max Boegl – Geiger au dat vina pentru ritmul greoi pe solutiile tehnice
proiectate, care propun solutii invechite si migaloase.
  
  Termenul de finalizare promis de constructori este octombrie anul acesta. Asta, daca nu vor continua
ploile indeajuns de mult incat sa incurce in continuare planurile. Intarzierile de la graficul de lucrari care
ia in calcul termenul de finalizare octombrie 2010 sunt, pentru sectiunea a doua a centurii, de doua
saptamani, iar pentru prima sectiune de aproape o luna.
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