
Nimeni nu vrea sa deszapezeasca drumurile judetene
Deszapezirea celor 267 de kilometri de drum national din judetul Sibiu, care includ si centura ocolitoare a
judetului Sibiu, nu a fost adjudecata de nicio firma la licitatia care a avut loc in urma cu cate saptamani.
  
  Liviu Cretu, directorul Sectiei Drumuri Nationale Sibiu, a spus ieri, in sedinta Consiliului Judetean
Sibiu, ca astazi se incearca o noua procedura pentru atribuirea directa a activitatii de deszapezire si spera
ca macar o firma sa se prezinte.
  
  Şantierul pe DN14 se inchide
  
  Drumurile Nationale, au pus in vedere societatii Strabag, care face reabilitarea drumului national DN 14
Sibiu - Sighisoara, sa se pregateasca de inchiderea santierului si sa faca marcajele pentru iarna. Peste 50
la suta din lucrarile prevazute pe acest drum sunt gata, iar termenul de finalizare este toamna anului
viitor.
  
  Cretu spune ca in contractul de 201 milioane lei pentru reabilitarea acestui drum este prevazuta si
deszapezirea, pe care o va face tot constructorul.
  
  Unul dintre consilierii judeteni s-a aratat nemultumit de gunoaiele de pe marginea acestui drum odata ce
au inceput lucrarile de reabilitare.
  
  "Garda de Mediu ne-a atras atentia, sunt multe semafoare, opresc masinile si arunca gunoaie, dar
Strabag are obligatia de a toaleta drumul respectiv", a spus Cretu.
  
  Cindrea vrea sa repare drumul spre Blaj
  
  Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, a spus in sedinta de ieri, ca din punctul sau de
vedere este foarte importanta reabilitarea drumului national Copsa Mica - Blaj si spera ca `i acest obiectiv
sa intre in programul de modernizari pana in anul 2014.
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