
Unde s-a blocat centura? La spanioli si CCF ACC
Nascuta in 2005, balbaita de prin 2007 si lansata in primavara lui 2009, istoria sectiunii a doua a centurii
ocolitoare a Sibiului sade acum suspendata prin birourile Justitiei.Compania Nationala pentru Autostrazi
si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) nu pare capabila sa gestioneze rapid problema continuarii
si finalizarii lucrarilor la centura ocolitoare a Sibiului. Dupa ce a fost nevoie de aproape doi ani pentru a
relua lucrarile la primii 14,8 km de centura, reprezentantii CNADNR se vad in situatia de a mai astepta
aproape un an pana la inceperea lucrarilor la sectiunea a doua.Aceasta a doua portiune, care masoara 2,64
km de autostrada si alti 3,6 km de drum national cu doua benzi ce trebuie reabilitat, a fost scoasa cu chiu
cu vai la licitatie pe 15 mai 2009. Deschiderea ofertelor depuse in cadrul acestei licitatii era programata
initial pe 7 iulie. Numeroasele modificari si re-modificari ale documentatiei de licitatie au amanat
deschiderea ofertelor cu doua zile. O nimica toata, cu alte cuvinte, fata de muntele de intarzieri in
finalizarea proiectului general. Cu atat mai mult cu cat CNADNR dadea semne de rigoare - "rezultatul
procedurii de atribuire va fi publicat pe 29 iulie", iar "contractul va fi pregatit de semnare pe 20 august
2009", dadeau ca sigur reprezentantii Companiei.Au trecut mai bine de trei luni de la acel 20 august. Intre
timp, pe santierul centurii ocolitoare, au venit de doua ori ministrul Transporturilor, Radu Berceanu,
insotit de premierul Emil Boc. Care au promis ca lucrurile vor merge inainte, ca centura ocolitoare a
Sibiului este o prioritate si ca anul viitor va fi terminata, mai ales ca din 31 decembrie 2010, ISPA va
putea solicita oricand returnarea finantarii de 75% pentru acest proiect. "Off the record", reprezentantii
CNADNR anunta ca firma desemnata castigatoare este Vectra Service SRL, din Brasov. Oficial,
directoarea companiei, Dorina Tiron, arata ca lucrurile sunt suspendate. 
  "Procedura de atribuire a contractului de executie lucrari pentru sectiunea a doua a Centurii Sibiului a
fost suspendata, deoarece firma Grupo Empresarial Magenta a depus o contestatie la Curtea de Apel
Bucuresti. Termenul de solutionare al acesteia a fost data de 27 octombrie 2009. Decizia Curtii de Apel
Bucuresti a fost aceea de a anula drept netimbrata contestatia formulata de catre Grupo Empresarial
Magenta, sentinta fiind data cu recurs. In momentul de fata, se asteapta primirea titlului executoriu de la
Curtea de Apel Bucuresti", arata Dorina Tiron. "Asteptarea primirii titlului executoriu" implineste
imediat o luna, iar Curtea de Apel Bucuresti anunta la sfarsitul saptamanii trecute ca dosarul 8929/2/2009
este in curs de solutionare. Lucrurile raman, in continuare, in aer.Firma care a depus contestatia, ce a
trecut de filtrul Consiliului National de Solutionare, este de sorginte spaniola. A participat la licitatia
pentru sectiunii a doua a centurii intr-o asociere cu firma Constructii Cai Ferate si Alte Cai de
Comunicatie SA. Proprietarul Vectra Service SRL, firma a carei oferta ar fi aleasa drept castigatoare, a
declarat pentru Turn ul Sfatului 
  "Daca avem contractul la inceputul anului viitor, pana ne va permite vremea sa incepem efectiv lucrul am
termina organizarea de santier si obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare", a spus Butuza. Pana la
sfarsitul anului mai sunt mai putin de 40 de zile, din care si mai putine lucratoare. Acum doua saptamani,
Guvernul Boc a aprobat ridicarea costurilor centurii ocolitoare a Sibiului cu mai bine de 24 de milioane
de euro.
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