
Calea Cisnadiei si aleile din zona - reparatii de peste 12 milioane lei si sensuri de circulatie schimbate
Zona Calea Cisnadiei din Sibiu va intra intr-un santier amplu, iar in plus Primaria Sibiu intentioneaza sa
schimbe si regimul de circulatie in zona pentru a fluidiza traficul.
  
  "Avem doua propuneri de reglementari noi in trafic in doua zone destul de restranse, care sunt propuse
dezbaterii publice pe site-ul nostru. Este vorba de zona Calea Cisnadiei, Aleea Streiu si Şteaza, unde, in
afara faptului ca sunt gropi si carosabilul este deteriorat, se circula prost fiindca toate sunt cu dublu sens .
Propunem o modificare in asa fel incat de pe Calea Cisnadiei sa se intre pe una din alei si sa se iasa pe
cealalta. Acolo vor interveni echipele de la gaz, dupa care vom interveni noi cu reparatii ample", a spus
ieri, in conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Primaria propune instituirea unui sens unic pe Aleea Streiu, dinspre Calea Cisnadiei spre blocuri, dar si
circulatia in sens unic si pe Aleea Şteaza, dinspre blocuri spre Calea Cisnadiei, iar portiunea dintre cele
doua alei va ramane cu sens dublu.
  
  Calea Cisnadiei intra anul acesta in reparatii capitale, estimate la 12 milioane lei si care prevad refacerea
intregii strazi.
  
  Carosabilul va fi refacut pe toata lungimea strazii, de 1,2 kilometri, vor fi 170 de locuri de parcare si
spatii verzi in suprafata de aproape 4.000 de metri patrati. Drumul va avea 7 metri latime, cu doua benzi
de circulatie, trotuarele vor fi late intre 2 si 4 metri, parcarile vor fi realizate din dale inierbate si sunt in
spic sau paralele cu bordura.
  
  Retelele de apa si canalizare, dar si racordurile catre gospodariile populatiei vor fi inlocuite.
  
  
  
  Modificari in zona Politiei
  
  
  
  O alta zona in care Primaria intentioneaza sa modifice circulatia este cea cuprinsa intre strazile
Revolutiei si Constantin Noica. Pentru ca este o zona de blocuri si tot aici se afla si sediul Politiei Sibiu,
Directia Tehnica propune instituirea de sensuri unice la intrarea si iesirea din aceasta zona de pe strada
Constantin Noica. 
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