
40 de lei pentru tichetul pierdut in parcarea din Piata Mica
Şoferii care intra cu masina in parcarile de la Cazarma 90 si Piata Mica, dar la iesire nu mai au tichetul cu
cod de bare, pe care l-au primit la intrare, vor trebui sa plateasca, de luni, o taxa de 20 si respectiv 40 de
lei, pentru a ridica bariera.
  
  Consiliul Local Sibiu a aprobat ieri doua proiecte in acest sens, propuse de Serviciul Public de
Administrare a Domeniului Public si Privat din cadrul Primariei Sibiu, pentru ca de multe ori soferii
pierdeau tichetele si nu mai puteau iesi din parcare pe timpul noptii sau in week-end, neavand codul de
bare care sa ridice bariera.
  
  Practic, pana acum, daca cineva intra in parcare si ulterior pierdea tichetul cu cod de bare, trebuia sa
achite o amenda cuprinsa intre 100 si 300 lei. Amenda putea s-o plateasca doar la casierii, intre orele 9.00
- 15.00, nu si dupa-amiaza sau in week-end. Motiv pentru care masina le ramanea blocata in parcare pana
se deschidea casieria.
  
  De luni, ei platesc taxa de 20 de lei sau 40 de lei, direct la automatul din parcare, care le elibereaza un
tichet cu cod de bare si pot iesi din parcare la orice ora.
  
  Tot ieri a fost votat un proiect prin care se modifica si regulamentul de acces in centrul istoric al
Sibiului, iar cei care pierd cardul magnetic de acces vor plati contravaloarea lui de 100 de lei.
  
  Amenzile vor fi, de la 1 august, intre 100 si 300 de lei pentru soferii care intra in parcarea din Piata Mica
si stationeaza mai mult de 24 de ore, cu exceptia riveranilor si a persoanelor cu abonamente. Cei care vor
incalca aceasta regula vor fi pasibili, pe langa amenda, si de ridicarea masinii.
  
  O alta interdictie se refera la accesul masinilor mai mari de 3,5 tone, in parcarea din Piata Mica, cu
exceptia celor aprobate de Primaria Sibiu, iar masinile care parcheaza in pietele din Sibiu, in alte locuri
decat cele amenajate, vor putea fi ridicate de utilajul de ridicari.
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