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Noua pistă a Aeroportului va putea fi funcțională din toamna anului
viitor
Președintele Consiliului Județean, dl. Cristian ADOMNIȚEI, a
efectuat astăzi o vizită de lucru pe șantierul de la Aeroport. Vizita de astăzi
are loc la aproximativ o lună de la inagurarea lucrărilor la acest important
obiectiv. „Până acum avem mai bine de 40 de hectare care au fost
decopertate de stratul vegetal, în unele zone începând lucrări de săpături și
umpluturi. Eu am mai avut vizite, cele mai multe neanunțate, dar am vrut să
vadă toți ieșenii stadiul lucrărilor după o lună de șantier. Până acum s-a
realizat doar 1% din totalul lucrărilor. Ne așteptăm ca întreg consorțiul să
mai aducă utilaje, pe lângă cele 62, câte sunt acum pe șantier. Este încă un
număr mic în comparație cu dimensiunea lucrării. În cele 24 de luni rămase
trebuie să se finalizeze întreaga lucrare. Cu siguranță primii 1.900 de metri
din cei 2.400 metri, câți are noua pistă, vor putea fi livrați în toamna anului
viitor. De atunci vom putea opera zborurile pe noua pistă, chiar dacă
aceasta nu va fi la lungimea finală. Mă preocupă problema locurilor de
muncă, cea mai gravă de la nivelul Județului Iași, iar Aeroportul nu este
decât un instrument prin care mă străduiesc să o rezolvăm”, a declarat dl.
Cristian ADOMNIȚEI.
Lucrările la noua pistă (flexibilă) de la Aeroportul Iași au început pe
data de 7 august. Asocierea Max Boegl România, SC Vega '93 SRL și SC
UTI Grup SA a câștigat licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor
pentru realizarea suprafețelor de mișcare aferente unei piste noi cu lungimea
de 2.400 metri. Valoarea contractului este de aproximativ 139 milioane de
lei, fără TVA. Termenul de finalizare este de 25 de luni, în acest termen
inclusă și proiectarea. Lucrările vor include realizarea pistei de decolare –
aterizare, căii de rulare, extinderii platformei și a drumului perimetral,
instalației de balizaj, canalizării pentru ape pluviale, precum și a serviciilor
de proiectare pentru toate cele menționate anterior.

