
Scandal politic pe Podul G�ii
Prefectul Lup da vina pe societatea Concefa si pe Primarie ca au masluit lucrarile de la Podul Garii, iar
acum cer bani Ministerului Constructiilor 
  
  Mai mult decat atat prefectul spune ca municipalitatea va avea si ea de-a face cu Curtea de Conturi si
Inspectia in Constructii. Inainte de alegerile locale, liderii politici din partidul aflat la putere nu mai
pridideau in a-i da tarcoale secretarului de stat Sergiu Sechelariu, pentru a aparea pe camerele de luat
vederi. De cand au inceput lucrarile de demolare, nimeni nu a gasit ca fiind ilegal contractul dintre
Primarie si Concefa. Acum, insa, presiunile sunt tot mai mari, iar pe Podul garii se desfasoara o intreaga
campanie.  "Lucrarea sub contractul de executare 15/24.06.2004 nu prevedea modernizarea strazii Garii
si a pasajului Lupeni. Aceasta inseamna inca 24 de miliarde de lei bani care au fost acordati fara a fi scos
cele doua lucrari la licitatie. Nu stiu exact despre ce este vorba de aceea nu vreau sa ma pronunt daca este
vorba despre deturnare de fonduri sau altceva. Voi anunta Curtea de Conturi, sa efectueze o verificare.
Mie nu mi se pare ca s-ar fi lucrat la Podul garii, in valoare de 60 la suta din suma pentru care s-a facut
decont" , a declarat prefectul Mircea Lup.
  Initial, Podul a fost scos la licitatie la aproape 200 de miliarde de lei, dar costurile au scazut in cadrul
licitatiei pana la 105 miliarde de lei.  "Pentru a lamuri controversele aparute in legatura cu lucrarile de
modernizare de la Podul Garii, Primaria Municipiului Sibiu a dat publicitatii informatii care arata ca
documentatiile de achizitie si modul de acordare a lucrarilor sunt conforme cu Ordonanta 60/2001
referitoare la achizitiile publice, sunt legale si au fost insusite de Guvern.
  
  Pentru a nu izola de oras un cartier intreg, in care locuiesc in jur de 20.000 de sibieni, lucrarile pentru
devierea retelelor tehnico-edilitare si solutiile pentru traversarea liniei au fost prevazute in fisa de date a
achizitiei din documentatia de licitatie, in care s-a mentionat ca se prevede completarea contractului cu
aceste lucrari. Fisa achizitiei prevede ca lucrarile de completare vor fi ofertate separat de castigatorul
licitatiei la aceleasi tarife.
  
  In urma protocolului incheiat cu Regionala CFR Brasov, aceasta a solicitat amenajarea Pasajului Lupeni
si a strazii Garii ca solutii pentru devierea traficului.
  
  Documentatia a fost insusita de Ministerul Transporturilor, care a avut in comisia de evaluare a ofertelor
doi reprezentanti.
  Pana in prezent, la Podul garii s-au achitat 68 de miliarde de lei, ceea ce reprezinta 56% din valoarea
totala a investitiei (105 miliarde de lei – constructia Podului, 18 miliarde - devierile de trafic si 5 miliarde
– proiectare, asistenta si urmarire de santier). In privinta ritmului in care avanseaza lucrarile, si Primaria
Municipiului Sibiu este nemultumita si a anuntat ca urmareste modul in care se executa lucrarile si va lua
masurile legale in cazul nerespectarii termenului" , se arata intr-un comunicat al Primariei.
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