
Geiger, Max Boegl si Comtram termina centura Sibiului
Consortiul format din firmele Geiger, Max Boegl si Comtram a fost declarat castigator in cadrul licitatiei
pentru angajarea firmei care sa termine lucrarile la prima sectiune a centurii ocolitoare a Sibiului.
 Decizia a fost luata acum doua zile, iar contractul de executie va fi semnat, cel mai probabil, dupa Paste,
au confirmat pentru Sibiu Standard surse din cadrul Ministerului Transporturilor. Consortiul a castigat
lucrarea pentru suma de 48,5 milioane de euro, fara TVA, aceasta fiind oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere economic. Deocamdata, decizia luata in cazul licitatiei poate fi contestata de ceilalti
participanti in termen de 15 zile, data dupa care si Ministerul Tranporturilor va comunica oficial
castigatorii licitatiei. La aceasta au mai participat Strabag AG, Societa Italiana per condotte D'Acqua
SpA, asocierea dintre Swietelsky, Baugesellschaft mbH si Euro Construct Trading '98 SRL, firma elena
Mochlos SA, SC Colas Romania SRL si, in fine, joint-venture-ul format din Ashtrom International Ltd si
Shapir Structures 1991 Ltd. Termenul de finalizare al primei sectiuni a centurii Sibiului va fi anuntat dupa
semnarea contractului.
 Constructorii castigatori sustin ca vor intra in santier in doua saptamani de la semnarea contractului.
"Normal, mobilizarea ar trebui facuta in decurs de o luna, dar noi dorim ca in 15 zile de la semnarea
contractului sa intram in santier. Parerea mea este ca va fi o lucrare dificila, dar speram ca lucrarile
executate pana acum sa fie de buna calitate", a declarat Zacharie Benedek, regional manager al Geiger.
 Sectiunea I a centurii ocolitoare a Sibiului masoara 14,8 kilometri lungime, are profil de autostrada si a
fost executata in proportie de peste 35 la suta. Doar ca, de la oprirea lucrarilor in septembrie 2006 si pana
acum, centura construita si neconsolidata a suferit importante degradari. Pe unele portiuni pana si stratul
de asfalt s-a crapat si a luat-o la vale.
 Din centura Sibiului mai ramane de executat Sectiunea a doua, care cuprinde o portiune de 2,4 km cu
profil de autostrada si inca 3,2 km din drum judetean 106B (drumul de la Aeroport inspre Ocna Sibiului),
ce va fi largit la doua benzi pe sens. Licitatia pentru executarea acestei a doua sectiuni este preconizata sa
fie organizata in toamna acestui an.
 Geiger a avut numeroase lucrari la strazile din Sibiu, Max Boegl lucreaza la modernizarea pistei
Aeroportului Sibiu, iar Comtram este firma controlata de magnatul Ilie Carabulea.
 Dati Sibiului centura!
 Prima licitatie pentru executarea centurii ocolitoare a Sibiului a avut loc in 2003, compania italiana
Todini fiind desemnata sa execute lucrarea de 23,5 km pentru suma de 52 de milioane de euro. in
septembrie 2006, in urma neintelegerilor referitoare la bani, exproprieri, relocare a utilitatilor si multe,
multe alte probleme, cei de la Todini au stopat lucrarile, iar din vara lui 2007 Ministerul Transporturilor a
decis sa le rezilieze si contractul. in prezent, exista trei procese internationale pornite de Todini care
solicita despagubiri de aproximativ 25 de milioane de euro.
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