
Se pregateste giratoriul
Şoferii sibieni vor circula, incepand de saptamana viitoare, prin sensuri giratorii in doua mari intersectii
din oras, iar echipele Primariei au inceput deja, de ieri, pregatirile.
  
  in Piata Unirii, o parte din insule a fost scoasa, zona va fi asfaltata, apoi va fi amplasat un giratoriu
provizoriu pentru a incepe constructia giratoriului definitiv.
  
  Sambata vor fi desfiintate insulele pe care acum se afla montate semafoarele, atat cea de pe strada Emil
Cioran, cat si cele de pe Bulevardul Corneliu Coposu, de la intrarea in Piata Unirii dinspre Bulevardul
Vasile Milea, dar si cea dinspre strada Andrei Şaguna. in cazul celei de pe Bulevardul Corneliu Coposu
va fi necesara inchiderea traficului pe cele doua benzi care vin dinspre Spitalul Judetean spre Piata Unirii
in perioada 14-15 iulie, celelalte doua benzi ale Bulevardului Corneliu Coposu, pe sensul de circulatie
Piata Unirii - Gara, ramanand deschise traficului.
  
  Echipele de lucru vor incepe apoi, in conditii de trafic, sa contureze din elemente din plastic sensul
giratoriu. Astfel, se va crea un perimetru in care DPC va lucra pentru montarea bordurilor si instalarea
stalpilor de iluminat. Din momentul in care sensul giratoriu este conturat cu elemente din plastic, in Piata
Unirii se va circula conform regulilor speciale pentru sensurile giratorii.
  
  Amenajarea sensului giratoriu de pe strada Morilor la intersectia cu Şoseaua Alba Iulia va incepe in data
de 16 iulie. Şi aici sensul giratoriu va fi initial conturat cu elemente din plastic si va deveni imediat
functional. Pentru aceasta, strada Turismului va fi inchisa pe tronsonul dintre strada I. Neculce si Şoseaua
Alba Iulia. Lucrarile vor fi incheiate la sfarsitul lunii iulie. Şi aici regulile de circulatie care urmeaza sa se
aplice dupa conturarea din elemente de plastic sunt cele specifice sensurilor giratorii.
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