
Primul tronson al centurii, amanat iar
Negocierile sunt in toi
  
  Cu toate ca detaliile negocierilor nu sunt publice se vorbeste de doua variante. Una, cea optimista, spune
ca primul tronson al centurii va fi gata in aceasta vara, iar cealalta, cea pesimista, sustine ca centura
Sibiului, pe portiunea Vestem - Şura Mare, va fi gata la sfarsitul acestui an. in alta ordine de idei, in
aceste zile se reiau lucrarile la primul tronson al centurii ocolitoare a municipiului Sibiu, cel cuprins intre
Vestem si iesirea din Sibiu spre Şura Mare, de pe DN 14. Ieri, consortiul de firme care si-a adjudecat
licitatia de executie a facut organizarea de santier, iar incepand de astazi se va lucra efectiv pe primul
tronson al centurii Sibiului. Şantierul pentru primul tronson a fost inchis la mijlocul lunii decembrie, din
cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Vremea buna din ultimul timp i-a determinat pe
constructori sa reinceapa activitatea. Potrivit reprezentantilor firmei de consultanta, in acest moment 85 la
suta din primul tronson al centurii este asfaltat. Se va lucra la viaductele de pe traseul centurii, dar si la
refacerea terasamentelor pe portiunea pe care a lucrat in urma cu patru ani firma italiana Todini, primul
constructor al centurii Sibiului. Sunt 3-4 zone de terasamente speciale care trebuie refacute, dupa care se
va trece la remedierea partii carosabile asfaltate de constructorul italian.
  
  Fara contract pe tronsonul doi
  
  in ceea ce priveste tronsonul doi al centurii, se asteapta semnarea contractului de executie intre
beneficiar, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale, si firma Vectra Service, cea care si-a
adjudecat licitatia de executie. Totusi, deocamdata, nu se stie cu exactitate cand se va semna contractul,
desi se vorbeste ca acest lucru s-ar putea intampla de la o saptamana la alta. Firma care a castigat licitatia
pentru tronsonul doi va avea la dispozitie 14 luni pentru finalizarea lucrarilor. Tronsonul doi va fi
construit pe patru benzi de circulatie, trei kilometri de autostrada si 3,6 kilometri din fostul drum judetean
106B Sibiu - Ocna Sibiului vor fi modernizati, astfel incat sa asigure descarcarea traficului spre DN1 si
DN 7, la intrarea in Sibiu, in zona Aeroportului.
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