
Sibiu. Anul I D.C.: Studiu de trafic dupa vara lui 2011
Primaria Sibiu va realiza un studiu de trafic pentru a vedea situatia circulatiei auto din interiorul
muncipiului, acum, dupa finalizarea centurii ococlitoare a Sibiului. Asociatia pentru Infrumusetarea
Orasului Sibiu a organizat astazi prima intalnire organizata in cadrul `Dezbaterilor Orasului Sibiu`.
"Studiu de trafic se va realiza dupa vara anului viitor, este important de siut de exemplu si cum vor
circula romanii care vin din Spania sau Italia. Sa stim daca vor intra pe centura sau vor prefera sa intre
prin oras. Eu sunt de parere sa nu lucram in stil pompieristic, daca nu gandim o solutie de zece ori si o
aplicam o singura data, nu facem nimic", a explicat in cadrul intalnirii, consilierul local Raimar Wagner.
  
  Viceprimarul Virgil Popa a prezentat in cadrul evenimentului principalele obiective urmarite pe termen
mediu si lung de catre municipalitate: infrastructura pentru biciclisti, mai multe spatii de parcare,
fluidizarea traficului si o mai mare atentie pentru spatiile verzi.
  
  Operatorii de turism s-au aratat in general multumiti de infrastructura locala, mai putin insa fata de
societatea Tursib. "O problema este accesul turistilor de la aeroport in oras, din cauza frecventei scazute a
autobuzelor Tursib", a spus operatorul de turism Radu Coica. Reprezentantii Tursib au motivat absenta
rutei din cauza calatorilor putini la numar. "Au fost deja depuse pliante cu rutele Tursib la punctul
deinformare turistica din centrul orasului, urmeaza sa punem un afis la punctul de informare de la
aeroport si sa montam un automat de bilete", au spus acestia.
  
  Alte probleme abordate in cadrul intalnirii au fost: un alt regulament de functionare pentru taximetre,
aplicarea unui program al barurilor si teraselor din cartiere pe modelul celui aplicat localurilor din centrul
orasului si masuri pentru imbunatatirea acticitatii gardienilor publici. 
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