
<b>Sa se termine mai repede! - Doua schimburi in Piata Mare</b>
Sibiul va avea ocazia sa vada, in curand, o anomalie in materie de lucrari publice – doua schimburi de
muncitori si program de lucru pana la 9 seara, pe santierul din Piata Mare.
  
  
  Cand vine vorba de lucrari publice, toata lumea este obisnuita sa se lucreze la o viteza care ar starni
invidia pana si intr-un biet melc. Muncitorii stau si lenevesc in prelungite pauze de masa, dusca, tigare,
barfa sau fluierat dupa domnisoare – ca tot a venit primavara – iar de lucru se apuca mai rar. Adica atunci
cand este vreo vizita oficiala in zona sau cand sefii devin interesati sa mai castige ceva imagine publica.
Demarate la finele anului trecut, lucrarile de reabilitare in Piata Mare au stat inghetate, din cauza
temperaturilor scazute, mai bine de o luna. Potrivit primarului Klaus Johannis, acum totul se misca
“binisor" , dar se pare ca edilul sef ar vrea si mai repede. 
  Dupa ce, in urma cu catva timp, afirma ca nici una dintre firmele sibiene nu este in stare sa termine o
lucrare in timp record, Johannis pare ca a gasit solutia optima - organizarea santierului in doua schimburi.
“Sprer ca se va lucra mai repede decat acum pentru ca vreau sa se termine mai devreme de termen
lucrarile din centrul orasului. Mai mult, este important ca sibienii sa aiba acces normal la magazinele
din Piata Mare. Se va lucra de dimineata pana seara la 9" , mai spune edilul-sef. Din pacate, insa,
experienta ultimilor doi ani arata ca lucrarile publice de anvergura nu sunt facute pentru a respecta
termene contractuale – podul garii trebuia finalizat de cateva luni, iar noul sediu al Primariei are aproape
un an de cand trebuia sa fie inaugurat. 
  Indiferent cat de repede se deruleaza lucrarile, important este ca accesul pe laturile Pietei Mari sa fie
posibil. in momentul de fata, traficul pietonal se deruleaza numai printr-o groapa plina de noroi. Johannis
spune ca a dat dispozitie sa se creeze o cale de acces acum o saptamana, dar in lipsa sa, nimeni din
Primarie sau firma constructoare nu s-a sinchisit. “Suntem constienti ca se creaza probleme cu acest
santier, tuturor oamenilor care locuiesc sau au treaba zilnic in zona. Dar nu exista solutii de acces care sa
se potriveasca cu santierul" , a mai spus primarul. in mod normal, Piata Mare ar trebui sa fie gata in luna
decembrie a acestui an si va costa bugetul local peste 100 de miliarde de lei. Daca termenul fixat prin
contract nu va fi respectat, atunci firma constructoare Sinecon in asociere cu Geiger Romania va avea de
platit penalizari usturatoare. 
  
  Dupa ce, in urma cu catva timp, afirma ca nici una dintre firmele sibiene nu este in stare sa
termine o lucrare in timp record, Johannis pare ca a gasit solutia optima - organizarea santierului
in doua schimburi.
  
  Florin TUDOSIE

Pagina 1 / 1


