
Viaductul Gara Mica, inchis din 22 iunie
La toate intrarile in Sibiu vor fi montate, pana la 1 iunie, indicatoare de circulatie care semnalizeaza
devierea traficului din cauza inchiderii viaductului Gara Mica, a anuntat ieri, in conferinta de presa,
primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Viaductul se va inchide efectiv incepand din 22 iunie, iar de atunci traficul inspre si dinspre Medias va
mai intra in Sibiu doar folosind centura ocolitoare.
  
  Ca sa evite circulatia pe strazile din preajma Spitalului nr. 3, Primaria va inchide aceste stradute si va
permite doar accesul riveranilor.
  
  Comisia de circulatie a aprobat amplasarea indicatoarelor pe care constructorul, asocierea Sinecon /
Geiger Transilvania / ConA / Wilhelm Geiger, le va monta la toate intrarile in oras pentru a semnaliza
devierea traficului din zona viaductului Gara Mica: intrarea in Sibiu dinspre Cristian, intersectia Şoseaua
Alba Iulia cu strada E.A. Bielz, intersectia Şoselei Alba Iulia cu strada Autogarii, pe strada Malului. 
  
  Pentru a ajunge in zona iesirii spre Medias, circulatia va fi deviata spre centura ocolitoare a Sibiului. 
  
  
  
  Se inchide si Faurului
  
  
  
  Strada Faurului se inchide temporar traficului din 5 iunie, in conditiile in care contractul de lucrari a fost
semnat cu firma Sinecon, proiectul fiind parte a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana, finantat din
fonduri structurale.
  
  Strada va fi inchisa traficului pe o perioada de aproximativ 3 luni, perioada in care constructorul va
reface structura rutier[ si a imbracamintii carosabilului, vor fi reabilitate trotuarele si vor fi amenajate
locuri de parcare. Retelele de� apa si canalizare pluviala de pe aceasta strada vor fi de asemenea
refacute, iar sistemul de iluminat public va fi modernizat.
  
  Rutele ocolitoare propuse de constructor sunt strada Turnului, cu variantele Victor Tordosan si R.
Korsakov. In zona Pietei Cibin vor fi de asemenea montate indicatoare care sa dirijeze circulatia spre
strada Malului. 
  
  Traficul care se indreapta spre Piata Mica va folosi exclusiv strada 9 mai.
  
  Şi strada Lucian Blaga, tronsonul dintre strada Independentei si strada Berariei intra in reparatii. Acest
tronson s-a inchis deja, iar DPC va inlocui bordurile si va turna un nou strat asfaltic. Strada va fi inchisa
aproximativ dou[ luni, soferii avand ca variante ocolitoare strazile Gimnasticii si C. Noica.

Cuvinte cheie: piata mica  medias  cristian  strada turnului  alba iulia  transilvania  sibiul  cibin  urbana
centura ocolitoare  sinecon  lucian blaga  strada faurului  geiger  strada 9 mai  centura ocolitoare a
sibiului  primarul sibiului  strada independentei  centura  berarie  reparatii  strada malului  fonduri
structurale  klaus iohannis  iluminat public  vand  exclusiv
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