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În premierÄƒ în România, pe Autostrada Sibiu-PiteÅŸti, promisÄƒ de zeci de ani de autoritÄƒÅ£i, au început lucrÄƒrile, sem
AsociaÅ£ia Pro InfrastructurÄƒ.
?Nu
Constructorul a instalat Å£ÄƒruÅŸi topografici în zona nodului rutier Sibiu, autostrada fiind încÄƒ în perioada de proiectare.
sunt spectaculoase, dar fotografiile ataÅŸate demonstreazÄƒ cÄƒ Autostrada A1 Sibiu-PiteÅŸti a început... pe hârtie
deocamdatÄƒ! În poze vedeÅ£i Å£ÄƒruÅŸi topografici în zona nodului rutier Sibiu, semn cÄƒ perioada de proiectare
desfÄƒÅŸurare?,
aratÄƒ reprezentanÅ£ii AsociaÅ£iei Pro InfrastructurÄƒ.
DeocamdatÄƒ, vorbim doar despre sectorul Sibiu-BoiÅ£a, de 13,17 kilometri. Contractul a fost semnat în data de 14 aprilie
2019 cu austriecii de la Porr pe suma de aproape 613 milioane lei fÄƒrÄƒ TVA.

?Scriptic, proiectul tehnic trebuie predat în 12 luni, dar antreprenorul este capabil sÄƒ îl livreze mai repede. SperÄƒm
vedem ÅŸi utilaje la lucru spre sfârÅŸitul acestui an: organizare de ÅŸantier, decopertÄƒri, depozite materiale, poate
foraÅ£i la structurile majore. Termenul de execuÅ£ie este de 3 ani. SolicitÄƒm responsabililor din guvern sÄƒ adopte
celeritate HG-ul de exproprieri (care se aflÄƒ pe circuitul interministerial din 11 iunie), pas birocratic esenÅ£ial în
demararea la timp a lucrÄƒrilor în teren?,
atrage atenÅ£ia AsociaÅ£ia.

CITEÈ˜TE È˜I
... BÄƒtut cu bestialitate de prietenul de pahar! LÄƒsat în stradÄƒ sÄƒ moarÄƒ

Cât va costa kilometrul de autostradÄƒ

CâÅŸtigÄƒtorul contractului de proiectare ÅŸi execuÅ£ie al AutostrÄƒzii Sibiu-PiteÅŸti, pe lotul Sibiu-BoiÅ£a, este firma
Construct SRL. Propunerea financiarÄƒ s-a ridicat la 612.647.863,38 lei fÄƒrÄƒ TVA, echivalentul a 129 milioane euro fÄƒr
TVA. Asta înseamnÄƒ cÄƒ un kilometru de autostradÄƒ va costa 9,7 milioane euro fÄƒrÄƒ TVA. Durata de realizare a contr
va fi de 48 de luni, din care perioada de proiectare a lucrÄƒrilor va fi de 12 luni, iar perioada de execuÅ£ie a lucrÄƒrilor va fi
36 luni. Ofertantul declarat câÅŸtigÄƒtor a ofertat o perioadÄƒ de garanÅ£ie a lucrÄƒrilor de 10 ani. Lotul 1 aferent SecÅ£iu
întinde între km. 0+000 - km. 13+170, iar traseul autostrÄƒzii va începe în zona localitÄƒÅ£ii ÅželimbÄƒr, la intersecÅ£ia cu
Sibiu. Aliniamentul se continuÄƒ la vest de Drumul naÅ£ional DN7, în paralel cu acesta, fiind amplasat într-o zonÄƒ colinarÄ
la km 6, în zona localitÄƒÅ£ii VeÅŸtem. În continuare, traseul autostrÄƒzii traverseazÄƒ la vest de TÄƒlmaciu, drumul jude
105G, Avrig - MarÅŸa - TÄƒlmaciu ? Sadu pânÄƒ în zona BoiÅ£a unde este prevÄƒzut un nod rutier ce asigurÄƒ conectivit
temporarÄƒ a autostrÄƒzii Sibiu-PiteÅŸti cu DN7.

PaÅŸi înapoi pentru BoiÅ£a-Tigveni

La finalul lunii mai, licitaÅ£ia pentru forajele geotehnice suplimentare de pe secÅ£iunile montane dintre BoiÅ£a ÅŸi Tigven
a anulat, anunÅ£a AsociaÅ£ia Pro InfrastructurÄƒ. AsociaÅ£ia afirmÄƒ cÄƒ a anticipat încÄƒ de la lansarea acestei licitaÅ£i
Sibiu-PiteÅŸti face un nou pas înapoi din cauza incompetenÅ£ei
avea loc anularea ei ÅŸi spune ?Autostrada
cÄƒ
«profesioniÅŸtilor» din Compania NaÅ£ionalÄƒ de Administrare a Infrastructurii Rutiere ÅŸi Ministerul Transportu
România?. Autostrada Sibiu-PiteÅŸti va avea o lungime de 122,1 kilometri ÅŸi este împÄƒrÅ£itÄƒ în cinci loturi, Sibiu-Boi
BoiÅ£a-Cornetu, Cornetu-Tigveni, Tigveni-Curtea de ArgeÅŸ ÅŸi Curtea de ArgeÅŸ-PiteÅŸti, va avea opt noduri rutiere Å
tuneluri.
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