
Licitatia pentru Aeroport gata de aterizare
Conducerea Consiliului Judetean urmeaza sa receptioneze in zilele urmatoare caietul de sarcini al
licitatiei de proiectare si executie pentru zona de siguranta a aeroportului sibian. "Contractul privind
realizarea caietului de sarcini al licitatiei s-a realizat prin incredintare directa, deoarece valoarea nu
depaseste 15.000 de euro. Caietul de sarcini a fost realizat si prezentat Consiliulului Judetean, insa nu
este receptionat. Dupa finalizarea acestor proceduri se va trece la organizarea licitatiei de proiectare si
executie. Nu stim exact cand va fi programata aceasta licitatie, insa dorim cat mai repede", ne-a declarat
Martin Bottesch, presedintele Consiliului Judetean. 
  
  in noaptea de 21 spre 22 august, sambata spre duminica, la capatul pistei aeroportului sibian, spre
Cristian, s-au produs alunecari de teren importante. Pamantul de la capatul pistei a luat-o la vale, pe
aproximativ 80 de metri, afectand si drumul din perimetrul aeroportului. Alunecarile de teren au creat
gropi de 5 - 6 metri adancime. in urma deplasarilor de teren, sistemul de navigare al aeroportului pe timp
de ceata a devenit nefunctional, cablurile ramanand suspendate in aer, iar antenele sistemului au trebuit
mutate. Nici constructorul si nici proiectantul nu si-au asumat vina pentru aceste lucrari, motivand ca au
lucrat corect. Astfel, conducerea CJ a fost nevoita sa angajeze un expert independent pentru a stabili
cauzele alunecarilor de teren si cine este vinovatul, lucru care a costat bugetul in jur de 100.000 de lei.
Raportul de expertiza a aratat insa ca vinovatii sunt proiectantul si constructorul. in aceste conditii, CJ
este nevoit sa organizeze o licitatie noua in care sa fie desemnat un nou constructor pentru repararea
zonei de siguranta. 
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