
Permise de trecere pentru riveranii din zona Viaductului Gara Mica
Primele zile de la inchiderea completa a Viaductului Gara Mica pentru reparatii capitale au provocat deja
nemultumirea riveranilor, care sunt deranjati, unii, de numarul mare de masini ce trec pe Bagdazar, altii
sunt nemultumiti ca trebuie sa urce pe centura ca sa ajunga in oras.
  
  Viaductul este inchis de duminica si va ramane asa aproximativ un an cat vor dura lucrarile, interval in
care soferii care vor sa treaca de o parte sau de alta a viaductului trebuie sa urce pe centura ocolitoare a
orasului.
  
  Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, spunea ca estimeaza ca soferii se vor obisnui cu noile modificari din
trafic in aproximativ o saptamana.
  
  Echipaje ale Politiei Locale sunt permanent in zona si verifica masinile care trec.
  
  Ocol prea mare
  
  Riveranii din zona Viaductului au acuzat Primariei faptul ca pentru a ajunge din cartierul Marmelada in
zona Pietei Cibin, spre exemplu, sunt nevoiti sa faca un ocol prea mare. 
  
  "Circulatia pe strazile Cerbului si Bagdazar este permisa doar riveranilor, carora, la solicitarea lor, li se
vor elibera permise de libera trecere pentru perioada lucrarilor", ne-a declarat Virgil Popa, viceprimarul
Sibiului.
  
  Virgil Popa spune ca, existand pe bordul masinilor riveranilor acele permise de trecere, nu se vor mai
face blocaje in trafic, deoarece permisele vor fi usor vizibile si pentru politistii locali, care nu vor mai fi
nevoiti sa opreasca efectiv masinile.
  
  Praf gros
  
  Cealalta tabara a nemultumitilor este cea a locuitorilor de pe strada Bagdazar. Cativa dintre riverani au
venit ieri la Primaria Sibiu, sa se planga de faptul ca la anumite ore, traficul pe strada lor este foarte
intens, iar praful care se ridica le creeaza un mare disconfort. Au depus si o sesizare si au amenintat ca
daca problema nu le va fi rezolvata, vor iesi cu pancarte in strada.
  
  Reprezentanti ai Primariei Sibiu s-au intalnit cu locatarii de pe Bagdazar ieri la amiaza, iar oamenii spun
ca una dintre masurile anuntate este turnarea unui strat provizoriu de asfalt pe portiunea de pamant a
strazii Bagdazar.
  
  Strada Bagdazar este prevazuta pentru modernizare pe intreaga sa lungime, si cea pe care exista asfalt si
cea neasfaltata, insa aceste lucrari nu se vor putea face cat timp viaductul este inchis, ci cel mai probabil
doar dupa finalizarea lucrarilor, explica viceprimarul Popa.
  
  Centura, singura ocolire
  
  Cei care nu locuiesc in zona viaductului pot folosi, timp de un an, doar centura ocolitoare a Sibiului
pentru a ajunge de la Medias in oras, sau invers ori in zona Obor. 
  
  Un echipaj de politie este plasat la intrarea pe strada Bagdazar, din Rusciorului, iar un alt echipaj se afla
in apropierea Targului Obor, in zona giratoriului. Masinile sunt oprite, iar daca soferii nu sunt riverani,
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sunt indrumati sa ajunga la centura ocolitoare.
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