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Solicitare informații de interes public privind construcția magistralei 5 de metrou
Stimadă doamnă / stimate domn,
În baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Asociația Metrou Ușor vă solicită
următoarele informații privind desfășurarea lucrărilor de construcție a magistralei 5 de metrou din București:
1. Cea mai recentă situație a plăților efectuate către constructor și cât reprezintă acestea, procentual, din
valoarea totală a lucrărilor executate până în prezent.
2. Cea mai recentă situație a stadiului fizic de execuție a lucrărilor pentru fiecare stație în parte. În afară
de stadiul lucrărilor de structură vă rugăm să includeți și stadiul lucrărilor la finisaje și instalații, dacă
acestea au început deja.
3. Din informațiile publicate de membrii forumului asociației, rezultă că la majoritatea stațiilor lucrările de
la suprafață par abandonate de cel puțin două luni. Drept urmare, Asociația vă solicită un punct de
vedere oficial privind aparența de șantier semi-abandonat la suprafață pe care aceste lucrări o lasă, așa
cum rezultă din observațiile puctuale făcute de utilizatorii forumului asociației la adresa
m5.metrouusor.com, în subforumul dedicat lucărilor, în subiectele dedicate fiecărei stații și interstații,
atât în cele de poze/reportaje foto cât și în cele de discuții.
4. Soluția tehnică agreată (dacă există) pentru construcția tunelelor și stațiilor de pe tronsonul Eroilor –
Iancului și data de începere a lucrărilor (ca estimare oficială) pe acest tronson. Dacă există mai multe
variante de lucru privind soluțiile tehnice pe acest tronson vă rugăm să ni le prezentați pe toate.
Asociația Metrou Ușor vă solicită răspunsuri concrete și punctuale la fiecare aspect menționat mai sus și dorește
ca lipsa unui răspuns (dacă este cazul) să fie menționată în clar și evident.
Cu deosebită considerație,
Asociația Metrou Ușor

Solicitare transmisă Ministerului Transporturilor și SC Metrorex SA la data de 26.04.2016

