
Marcel Butuza, Vectra Service: Anul viitor terminam centura
Proprietarul Vectra Service din Brasov, Marcel Butuza, sustine ca sectiunea a doua a centurii ocolitoare a
Sibiului va putea fi terminata in cursul anului viitor, astfel incat finantarea ISPA in proportie de 75% sa
nu se piarda. Declaratia lui Butuza vine in contextul in care reprezentantii Companiei nationale de
autostrazi si drumuri nationale (CNADNR) intarzie semnarea contractului pentru sectiunea a doua a
centurii, chestiune care potrivit planurilor initiale ar fi trebuit rezolvata in august anul acesta. La mijlocul
saptamanii trecute a avut loc judecarea contestatiei depuse de asocierea Argecom - Costa da Soares, insa
nimeni nu stie care a fost decizia judecatorilor bucuresteni. Argecom si Costa da Soares au cerut pentru
finalizarea centurii Sibiului, sectiunea a doua, 8,6 milioane de euro. CNADNR le-a respins oferta si a
declarat-o castigatoare pe cea a celor de la Vectra Service, fapt contestat de asocierea amintita. "Nu stim
nimic de rezultatul contestatiei", au declarat reprezentantii Biroului de presa al CNADNR pentru Turnul
Sfatului. La fel, Marcel Butuza sustine ca firma condusa de el nu a primit nicio veste pe cale oficiala.
"Noi am fost instiintati acum cateva luni de o alta contestatie. Dar nu ni s-a mai comunicat nimic, daca a
fost sau nu admisa contestatia lor", spune Marcel Butuza. Sectiunea a doua a centurii ocolitoare a
Sibiului este o lucrare ce trebuie facuta "de la zero". Presupune construirea a 2,6 km de centura cu profil
de autostrada, care vor uni sectiunea intai, de 14,8 km, cu drumul ce leaga Sibiul de Ocna. Aceasta
portiune de drum fost judetean, actualmente drum national, lunga de 3,6 km, va trebui modernizata in
cadrul aceluiasi contract pentru sectiunea a doua a centurii. Marcel Butuza considera ca lucrarea poate fi
terminata in cursul anului viitor. "Ar fi fost bine daca am fi semnat deja contractul i-ar noi ne-am fi putut
apuca de treaba. Asa, este egal daca semnam contractul acum sau peste doua luni. Daca avem contractul
la inceputul anului viitor, pana ne va permite vremea sa incepem efectiv lucrul am termina organizarea de
santier si obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare", adauga Butuza. 
  El sustine ca daca ar incepe lucrarile efective in jurul lunii martie, firma Vectra Service ar putea termina
lucrarile. "Cu siguranta", intareste Butuza. Firma pe care o conduce a fost angajata si pentru finalizarea
lucrarilor la centura ocolitoare a Timisoarei, lucrare ce a avut acelasi destin cu cea a Sibiului: a fost
inceputa de o firma din Grecia si lasata in paragina timp de cativa ani. Pentru sectiunea a doua a centurii
Sibiului, Vectra Service a licitat suma de 9,6 milioane de euro, fara TVA. In cadrul aceleiasi licitatii,
actualii constructori ai sectiunii intai, asocierea MAx Boegl - Geiger au cerut aproape 11 milioane de
euro, fara TVA. Lucrarea a fost aproximata de catre reprezentantii CNADNR, in vara acestui an, la
18,005 milioane de euro fara TVA.
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