
Pod de mantuiala
La nici un an de la redeschidere, Podul Garii din Sibiu a intrat in reparatii . reabilitarea podului a
costat deja 120 de miliarde de lei vechi. Acum, constructorii s-au apucat sa repare rosturile de dilatatie.
Specialistii spun ca, daca lucrarea era bine facuta, trebuia sa dureze cel putin 10 ani, fara sa fie nevoie
de interventii.
  
  Romania este tara unde o minune tine foarte putin, iar o reparatie de strada sau de pod, chiar deloc.
Sibiul, desi pe alocuri denumit Hermannstadt, nu face exceptie. Cea mai buna marturie este Podul Garii,
care leaga cartierele Lazaret si Gusterita de restul orasului. Dupa ce s-au bagat milioane de euro in
reparatii, timp de aproape trei ani podul fiind imptracticabil din aceasta cauza, constructorii s-au apucat
de reparatii, la nici noua luni de la redeschiderea pentru trafic. Desi faptul este revoltator si denota
nepasare si neprofesionalism din partea firmei constructoare, autoritatile sibiene dau din umeri. 
  
  Lucrari a la Concefa 
  Societatea care a reconditionat podul, SC Concefa SA, aceeasi care a renovat sI actualul sediu la
Primariei, s-a apucat saptamana trecuta sa execute, pe o perioada de aproximativ doua saptamani,
reparatii de inlocuire a rosturilor de dilatatie. Bineinteles, circulatia pe pod se va desfasura, din nou, cu
restrictii, pe perioada lucrarilor. 
  Patronul firmei Concefa SA spune ca nu este vorba chiar de reparatii, ci mai mult de "retusuri". "La
momentul cand podul s-a redeschis, cu acordul administratiei locale, s-a preferat sa se circule fara ca
lucrarile sa fie finalizate. Noi facem o completare la rosturile de dilatatie. Primaria Sibiu cunoaste de
multa vreme aceste detalii", spune Horatiu Cercel.
  
  Pisica la Johannis 
  Horatiu Cercel spune ca receptia la Podul Garii nu s-a facut, din cauza municipalitatii, care nu a alocat
bani si pentru respectarea celoralte puncte stipulate in contract. "Noi recunoastem ca mai sunt reparatii de
facut, cum ar fi de exemplu la unele garduri adicente podului si chiar la scarile de acces. Problema e ca
Primaria nu a dat banii, pentru ca noua ne-au transmis ca au alte lucrari prioritare, asa ca nu Concefa e
vinovata ca lucrurile nu sunt in totalitate gata", a mai spus patronul firmei sibiene.
  Primaria recunoaste ca stia de problemele de la Podul Garii de ceva timp. Primarul Klaus Johannis
spune ca municipalitatea nu va da nici un sfant pentru reparatii. "Anul trecut s-au pus in graba si neatent,
pentru a da drumul mai repede circulatiei pe pod. Noi nu vom da nici un leu pentru aceste lucrari. Nu stiu
daca e ingrijorator ca se fac reparatii, dar stiu ca noi nu am facut receptia finala pentru Podul Garii. Asta
pentru ca acolo mai sunt multe lucruri de pus la punct si, conform contractului, ele sunt inca
nefinalizate", a explicat, pentru SIBIANUL, primarul Johannis .
  
  Ingrijorare la CJ
  Consiliul Judetean a directionat si el fonduri la reparatiile de la Podul Garii. Presedintele CJ Sibiu,
Martin Bottesch, spune, insa, ca Primaria este cea care a dirijat fondurile si care trebuie sa lamureasca
problema. "Noi am dat bani acolo, dar ordinatorul de credite a fost Primaria Sibiu si ei stiu care sunt
problemele. Sigur nu este in regula sa fie deja probleme, dar cred ca exista o garantie la acele lucrari, asa
ca firma respectiva va trebui sa faca ceea ce trebuie", crede presedintele Consiliului Judetean Sibiu.
  
  Lucrare proasta 
  Fostul viceprimar al Sibiului, Gheorghe Tuluc, inginer in constructii, spune, fara echivoc, ca lucrarea
este proasta. "Nu exista scuza. Pai unde s-a mai pomenit sa faci astfel de reparatii dupa cateva luni?! Eu
cunosc foarte bine proiectul de la Podul Garii, pentru ca am facat calcule pentru el. La un pod care a avut
reparatii de genul acesta nu era voie sa se umble la rosturi minim 5 ani. Problema e ca ele au fost prost
puse si de mantuiala. Rosturile sunt elastice si, daca sunt asezate asa cum trebuie, nu apar probleme", a

Pagina 1 / 2



declarat, pentru SIBIANUL, Gheorghe Tuluc, care cere autosesizarea organelor publice. "Autoritatea
competenta ar trebui sa se autosesizeze, mai ales cei care raspund de calitatea in constructii, pentru ca este
ingrijorator ca la o astfel de lucrare sa apara probleme", a spus inginerul Gheorghe Tuluc.
  
  3 milioane de euro in reparatii
  Construit imediat dupa cel de al II-lea razboi mondial, Podul Garii s-a degradat vizibil la inceputul
anilor 2000, fiind necesara refacerea lui. In primavara lui 2003, Primaria Sibiu a decis sa inchida definitiv
circulatia pe pod si s-a apucat de reconstructia sa, iar la finele lui noiembrie 2005, acesta a fost redeschis
circulatiei. Lucrarile pentru Podul Garii au "inghitit" peste 120 de miliarde de lei vechi, dar o parte din
bani au venit dintr-o finantare de la Guvern.
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