
Sensuri unice noi in zona Dioda
In urma cu aproximativ o luna municipalitatea sibiana a postat pe site-ul institutiei dezbaterea publica a
unei planse care propunea reconfigurarea traficului in zona Dioda, prin introducerea unui regim de
circulatie in sens unic. Avand in vedere ca nu au fost formulate alte propuneri sau modificari, s-a trecut la
implementarea proiectului in varianta propusa de municipalitate. Astfel, Directia Tehnica a dispus
amplasarea noilor panouri care reglementeaza traficul in zona incepand din prima zi a saptamanii
urmatoare (6 septembrie). Panourile vor fi amplasate de echipe ale SC DPC SA.
  
  Sibienii care doresc sa consulte plansa cu noile sensuri de circulatie sunt rugati sa acceseze site-ul
institutiei noastre www.sibiu.ro la sectiunea Anunturi publice. Rugam pe aceasta cale soferii sa dea
dovada de atentie sporita cand vor circula in zona Dioda.
  
  De sambata, 4 septembrie, vor intra in vigoare noi reglementari si in ceea ce priveste circulatia pe
strazile Constantin Noica – Revolutiei – Stefan cel Mare – C. Negruzzi.
  
  `Traficul din zona acestor strazi este foarte intens si de multe ori se creaza blocaje datorita parcarilor
laterale. Astfel, municipalitatea a decis ca aceste strazi sa comunice intre ele dupa modalitatea urmatoare:
pe strada C. Noica se va institui regimul de sens unic pe portiunea cuprinsa intre strazile C. Negruzzi si
Revolutiei, iar pe strada Stefan cel Mare se va circula tot in regim de sens unic pe portiunea cuprinsa intre
strazile Revolutiei si C. Negruzzi. Directia de mers in sens unic pe strada C. Noica va fi dinspre strada
Negruzzi spre Revolutiei iar pe strada Stefan cel Mare dinspre strada Revolutiei catre str. Negruzzi.
Strada Revolutiei si Negruzzi raman cu dublu sens`, informeaza reprezentantii Primariei. 
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