
O treime din drumurile judetene nu sunt asfaltate
Cele mai multe investitii prevazute in bugetul Consiliului Judetean pentru anul 2009 se vor duce in
infrastructura de transport. Cu toate acestea, soferii cu greu vor simti vreo schimbare, in conditiile in care
aproape o treime din drumurile judetene nu au nici macar stratul de asfalt.

 Consiliul Judetean Sibiu are in intretinere aproximativ 950 de kilometri de strada. Pentrul anul 2009,
doua drumuri judetene, anume Sibiu - Agnita si Jina - Şugag vor intra in lucrari. Primul dintre ele este
deja prevazut in buget, acesta fiind reparat prin fondurile europene venite prin POR. Valoarea investitiei
este de peste 14 milioane lei. Pentru cel de-al doilea drum, contractul va fi semnat joi, si va adauga la
bugetul actual alte 4 milioane lei, tot prin POR. Cele doua au insa, impreuna, aproximativ 70 de
kilometri. Din drumurile care raman, o treime nu sunt nici macar asfaltate iar necesarul de investitii este
cu mult prea mare fata de ce isi permite CJ.

 Bugetul prevede 54 de milioane pentru transport, din totalul de 64 de milioane alocate investitiilor pe
2009. 24 de milioane se duc numai la aeroport, restul sunt pentru drumuri si poduri. " Cu toate ca vom
incepe modernizarea unor drumuri judetene cu fonduri de la UE, necesarul nu este acoperit. Cele 15
milioane pentru DJ permit doar intretinerea drumurilor. Au fost anuntate sume suplimentare de la guvern,
pe programul care se deruleaza prin HG 557/1997, insa problema generala de subfinantare a lucrarilor de
modernizare a drumurilor judetene ramane nerezolvata ", a declarat Martin Bottesch, presedintele CJ.
 Consiliul Judetean va depune in perioada urmatoare inca un proiect pentru drumul Cristian- Saliste -Jina,
in valoare de 110 milioane lei, tot prin POR. Martin Bottesch a explicat ca deja au depus mai multe
proiecte decat sunt fonduri, dar ca spera ca acestea sa fie realocate in curand. Alte trei proiecte, pentru
Sadu-Raul Sadului, Orlat - Poplaca - Rasinari si Slimnic - Ocna Sibiului - DN sunt in asteptare.
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