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Către: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Cancelaria Primului Ministru

Punct de vedere și solicitare de informații privind magistrala 6 de metrou
Stimată Doamnă, Stimate Domn,
Având în vedere:
 Declarațiile domnului ministru Felix Stroe din data de 20 Decembrie 2017 (pentru referință:
http://bit.ly/2BpHn3Z) conform cărora Magistrala 6 de metrou va fi complet finalizată până la
Campionatul European de Fotbal 2020 (Iunie - Iulie 2020);


Cronologia extinderii Magistralei 4 cu două stații (Laminorului, Străulești), desfășurată astfel:
o Pe 23 iunie 2011 se publică anunțul de intenție pentru organizarea licitației;
o Pe 06 iulie 2012 licitația este adjudecată;
o Pe 18 octombrie 2012 încep lucrările;
o Pe 29 martie 2017 lucrările au fost finalizate și circulația a fost deschisă



Cronologia construcției Magistralei 5 (10 stații) desfășurată astfel:
o În noiembrie 2008 Metrorex lansează prima licitație, anulată ulterior în Ianuarie 2010;
o În noiembrie 2009, România obține finanțare de la BEI pentru proiect;
o În ianuarie 2010, o nouă licitație este lansată;
o În martie 2011, licitația este adjudecată și sunt selectați constructorii;
o În prezent, lucrarea nu este încă finalizată.



Faptul că Magistrala 6 are un traseu mai lung (12 stații) și necesită exproprieri complexe, întruna dintre cele mai scumpe zone din București - Ilfov.

considerăm că declarația domnului ministru este complet ruptă de realitatea și contextul execuțiilor
lucrărilor de infrastructură mare, fiind complet nerealistă și absurdă.
Drept urmare, în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informații publice, solicităm clarificări
privind respectiva declarație, astfel: Este respectiva declarație un angajament ferm al statului român sau
este doar o declarație politică fără acoperire?
Cu deosebită considerație,
Asociația „Metrou Ușor”
21.12.2017

