
Pietonii vor avea loc sa circule pe langa terasele de pe centru
Sibienii si turistii care se plimba vara in centrul Sibiului, pe strada Nicolae Balcescu, vor avea loc sa
treaca si printre cladiri si terasele sezoniere.
  
  Primaria Sibiu modifica distanta la care vor fi amplasate in acest an terasele.
  
  "in vederea fluidiz[rii si a asigurarii unui spatiu adecvat circulatiei pietonale, propunem modificarea
distantei de la fatada imobilului pana la lungimea perimetrului terasei de la 2 metri liniari la 3 metri
liniari", se arata in raportul atasat proiectului de hotarare pe care il vor vota consilierii locali in sedinta de
joi.
  
  Practic, terasele erau amplasate in asa fel incat sa nu ajunga si pe piatra cubica, pe unde circula
masinile, iar astfel, pietonii care alegeau sa mearga printre terase si fatadele cladirilor aveau foarte putin
spatiu pentru circulatie. 
  
  Din aceasta vara, terasele vor putea fi amplasate si pe piatra cubica, pe maxim un metru liniar, stabileste
proiectul prin care se modifica hotararea pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu.
  
  "Suprafata ocupata de terasa se stabileste astfel incat sa se rezerve pentru circulatia pietonala cel putin 3
ml desfasurati de la fatada imobilului pana la lungimea perimetrului terasei (iar pentru str. Nicolae
Balcescu terasele vor putea fi amplasate pe piatra cubica maxim 1 ml), delimitarea fizica urmand a fi
efectuata de catre Serviciul Public de Administare a Domeniului Public si Privat Sibiu, in functie de
posibilitatile de amplasare a terasei", se arata in proiectul ce va supus votului in Consiliul Local.

Cuvinte cheie: primaria sibiu  sibiul  centrul  strada nicolae balcescu  asigurari  ion  masini  nicolae
balcescu  centrul sibiului  consiliul local  terase  consiliul  consilierii locali  prima  sibienii  teraselor  lulu
fatada  bare
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