
Vreti sa mergeti la Medias? La Targul Obor? Folositi centura Sibiului!
incepand de ieri si pana in vara viitoare, soferii care vor sa iasa din Sibiu ca sa ajunga la Targul Obor,
magazinele din zona sau spre Medias nu vor mai putea folosi viaductul Gara Mica ci vor trebui sa intre pe
centura ocolitoare a Sibiului.
  
  Echipajele Politiei si reprezentanti ai constructorilor au ajuns ieri dupa amiaza in zona viaductului.
Barierele pentru inchiderea circulatiei au fost instalate la ambele capete ale viaductului, iar politistii
locali au ramas in apropiere pentru a supraveghea circulatia.
  
  Zeci de semne de atentionare si deviere au fost instalate la intrarea in Sibiu dinspre Cristian, intersectia
Şoseaua Alba Iulia cu strada E.A. Bielz, intersectia Şoselei Alba Iulia cu strada Autogarii, pe strada
Malului. 
  
  "Ruta ocolitoare propusa de constructori si aprobata de municipalitate este centura ocolitoare a Sibiului.
Astfel, daca doresc sa ajunga din oras catre Piata Obor sau magazinele mari din zona dintre viaduct,
soferii vor putea folosi centura ocolitoare pentru a intra in aceasta zona. Şi transportul in comun va circula
pe rute deviate: traseele 1 si 117 care aveau capat de linie peste viaduct, vor avea ultima statie in
Terezian. Pentru a face legatura cu Viile Sibiului societatea de transport public a infiintat un nou traseu cu
numarul 19", anunta Primaria Sibiu.
  
  Stradute inchise
  
  Toate stradutele din zona Spitalului nr. 3 vor fi inchise traficului si va fi permis doar accesul celor care
locuiesc in zona. Politistii locali sunt deja pe aceste strazi si nu permit accesul altor masini.
  
  Reparatie ampla
  
  Reparatia capitala a viaductului o face asocierea de firme Sinecon - Geiger Transilvania - CON-A -
Wilhelm Geiger GmbH, care a castigat licitatia pentru contractul in valoare de peste 1,6 milioane euro.
  
  Suprafata carosabilui, trotuarele, balustradele, dar si structura de rezistenta vor fi refacute la intreaga
constructie.
  
  " Contractul prevede o perioada de 1 an pentru finalizarea lucrarilor. Sper ca locuitorii din zona dar si
cei care au afaceri in zona sau care vin la unul dintre magazine sa inteleaga ca aceste lucrari, chiar daca
va cauza un anumit grad de disconfort, vor avea ca rezultat conditii mult mai bune de trafic pe un viaduct
important pentru oras " spune primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
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