
USL catre Guvern: \&quot;Unde sunt banii centurii? \&quot;
"Avem o centura mai scurta cu aproape 3 kilometri si la un pret dublu fata de cel stabilit initial ", acuza
liderii Uniunii Social Liberale. Acestia ii cer primului ministru sa ia masuri si cei vinovati sa raspunda
public. in acest scop, presedintele PSD Sibiu, deputatul Ioan Cindrea, si presedintele PNL Sibiu,
deputatul Mircea Cazan, au facut o interpelare primului ministru Emil Boc, dar hartia va ajunge si la
presedintele Curtii de Conturi, pentru ca, spun liderii USL, "lumea trebuie sa stie unde sunt banii ". "Fiind
vorba de bani publici, solicitam in primul rand primului ministru, solicitam ministrului Finantelor si
ministrului Transporturilor, dar si presedintelui Curtii de Conturi sa verifice daca se justifica dublarea
costurilor centurii ocolitoare a Sibiului. Eu cred ca la declaratiile primului ministru de la receptie ar fi
trebuit sa se declanseze imediat o verificare, pentru ca a spus ca este cea mai scumpa centura. Eu cred ca,
daca isi vor face corect treaba, vor vedea si cum s-au sifonat banii catre firmele capuse din partid ", a spus
presedintele PSD Sibiu, Ioan Cindrea. 
  
  Despagubirile urca pretul centurii 
  
  Liderul PC, Gheorghe Tuluc, spune ca pretul real al centurii este de circa 200 de milioane de euro. Din
acesti bani, 40% sunt costurile despagubirilor. "Nu e real costul si nu e reala nici suma data de Boc la
momentul receptiei, pentru ca nu i s-a spus cat au costat despagubirile. in cele 56 de milioane cat i s-a
spus ca a costat centura, nu sunt si banii de despagubiri. Acestia dubleaza suma. Ceea ce s-a spus este
suma consumata de constructori. Nu sunt banii de despagubiri, nu sunt banii pentru retrocedari ", a spus
Tuluc. 
  
  Costurile prevazute in proiectul centurii ocolitoare sunt de 50 de milioane de euro, bani in care ar fi
trebuit sa fie construiti 23,8 kilometri din centura ocolitoare. Avem o centura care in final a costat
110,941 milioane euro costuri oficiale, se arata in interpelarea celor doi deputati, dar numai 17,6
kilometri de centura. Potrivit liderilor USL, portiunea de la Drumul Ocnei pana la Drumul Cristianului,
care masoara 2,6 kilometri, a fost scoasa ilegal din centura.
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