
20 de masini au intrat peste pilonii mobili din centrul istoric in 2010
20 de masini au fost avariate, anul trecut, dupa ce au fost surprinse de pilonii mobili de acces in centrul
istoric, iar in 2009 au fost 16 astfel de cazuri, dintre care unul a obtinut castig de cauza in instanta, in
detrimentul Primariei. 
  
  Un cetatean german a acuzat ca si-a stricat masina pentru ca a intrat in Piata Huet cand pilonul era
coborat, iar cand a trecut pe deasupra lui acesta s-a ridicat. La prima instanta, neamtul a acuzat faptul ca
zona a fost incorect semnalizata, ca fiind strain nu a inteles semnificatia indicatoarelor, si a pierdut
procesul, insa la recurs a castigat in fata Primariei, care acum trebuie sa-i plateasca 8.881 lei, bani care
reprezinta despagubiri si cheltuieli de judecata. 
  
  Reprezentantii Primariei spun ca verifica zilnic functionarea acestor piloni, daca se constata defectiuni
este sesizata echipa de service, iar pilonul este coborat in pamant, pana la remedierea defectiunii. 
  
  "in cazurile in care sunt avariate autoturisme de catre pilonii mobili, echipa Serviciului Public de
Administrare a Domeniului Public si Privat verifica imaginile inregistrate de camerele de luat vederi, iar
echipa de service verifica sistemul de functionare a pilonului. De cele mai multe ori s-a constatat ca
avariile reclamate au survenit datorita faptului ca intrarea a fost fortata de catre conducatorii auto care nu
aveau un card de intrare", spune Mirela Gligore, seful Serviciului de Presa si Comunicare din cadrul
Primariei Sibiu. 
  
  Acces cu cardul 
  
  Potrivit Hotararii Consiliului Local Sibiu nr. 57 din 2007, care reglementeaza circulatia in centrul istoric
al Sibiului, zona pietonala este delimitata de piloni ficsi si mobili, iar accesul masinilor se face prin
sistemul de piloni mobili montati la intrarile din zona pietonala. 
  
  Cei care vor sa intre cu masinile in acea zona trebuie sa aiba un card de acces, sa opreasca masina in
dreptul cititorului de card, sa valideze cardul si sa intre doar dupa ce pilonul a fost coborat. 
  
  Amenzile sunt intre 100 si 300 lei pentru cei care intra in zona pietonala fara card de acces sau pentru
cei care nu respecta programul de acces. 
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