
Treceri de pietoni inteligente
Mai multe intersectii din Sibiu, aflate in zone intens circulate vor fi reamenajate, iar trecerile de pietoni
vor fi vopsite intr-un mod special si prevazute cu lumini intermitente. 
  
  "Cred ca in acest fel oferim o mai mare siguranta traficului pietonal in zone foarte intens circulate.
Volumul de trafic din Sibiu este unul destul de mare, motiv pentru care pietonii fie asteapta minute in sir
pentru a traversa, fie se expun unor pericole prin traversare prin locuri nepermise. " a declarat, ieri,
primarul Klaus Iohannis. 
  
  Societatea DPC a inceput la finalul lunii noiembrie sa retraseze trecerile de pietoni si sa amplaseze, de o
parte si de alta a trecerii de pietoni, indicatoare dotate cu lumini intermitente. Indicatoarele sunt conectate
la reteaua de iluminat public, pe timpul noptii functioneaza cu electricitate din reteaua de iluminat, iar pe
timpul zilei functioneaza pe baza curentului existent in acumulatorii cu care sunt dotate. 
  
  Astfel de lucrari de amenajare sunt planificate initial pentru 18 locuri din oras: Bulevardul Corneliu
Coposu la Cazarma 90, Bulevardul Corneliu Coposu la Sala Thalia, strada Semaforului in dreptul pietei
agroalimentare, strada Semaforului la intersectia cu strada Şureanu, strada Semaforului la intersectia cu
strada Oasa, strada Semaforului la intersectia cu strada Electricienilor, Bulevardul Vasile Milea la
intersectie cu strada Oituz, Bulevardul Vasile Milea in dreptul Inspectoratului de Politie, Bulevardul
Vasile Milea in dreptul Bancii Carpatica, Şoseaua Alba Iulia in dreptul statiei de carburati Aral, strada
Rahovei la intersectie cu Aleea Şelimbar, strada Dima la intersectie cu Calea Cisnadiei, strada Argesului
la scoala nr. 16, strada Hermann Oberth la intersectie cu strada Fabricii, strada Ştefan cel Mare la
biserica, strada Lunga la biserica si pe Calea Gusteritei la intersectie cu strada Treboniu Laurean. 
  
  "Vrem sa finalizam aceste reamenajari pana la finalul anului", a mai spus Iohannis. 
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