
700 de tone de sare, imprastiate pe strazile din Sibiu
Cele 15 masini de deszapezire care au intervenit in permanenta prin Sibiu, timp de doua zile, au
imprastiat 700 de tone de sare si 80 de tone de clorura de magneziu mai ales pe arterele intens circulate,
pe drumurile in panta si pe poduri.
  
  "incepand din data de 8 decembrie, ora 22 si pana in prezent utilajele de deszapezire au fost in
permanenta in teren, in contextul cantitatilor mari de precipitatii care au cazut in ultima perioada. Au fost
efectuate aproximativ 200 de curse in care fie s-a indepartat zapada cu plugurile, fie s-a imprastiat
material antiderapant", spune Mirela Gligore, purtatorul de cuvant al Primariei Sibiu.
  
  Circulatia a fost si ieri ^ngreunat[ din cauza zapezii abundente, insa traficul nu a fost blocat, iar catre
orele amiezii traficul s-a imbunatatit.
  
  250 lei trotuarul necuratat
  
  Potrivit legii, proprietarii au obligatia de a curata trotuarele din fata caselor, in caz contrar riscand
amenzi intre 100 si 200 de lei pentru persoanele fizice si intre 250 si 350 de lei, pentru persoanele
juridice.
  
  Amenzile au crescut anul acesta simtitor fata de cele de anul trecut.
  
  Pana acum, Primaria a trimis 300 de instiintari scrise proprietarilor din centrul istoric al orasului,
deoarece aceasta este o zona intens circulata, iar astfel de instiintari, prin care sibienii sunt anuntati ca au
obligatia sa isi curete trotuarele din fata caselor vor fi trimise si in alte zone ale orasului.
  
  in perioada urmatoare, cei care nu respecta aceasta regula vor fi amendati.
  
  Anul trecut, spre exemplu, 113 sibieni au fost amendati pentru ca nu si-au curatat zapada din fata
caselor.

Cuvinte cheie: centrul  amenzi  mirela gligore  drumurile  masini  centrul istoric  zapada  utilaje  prima
utilaj  mag  sibienii
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