Restric?ionari ale traficului aprobate de Comisia tehnica p
e probleme de circula?ie Joi , 16 Septembrie 2021, 13:03
Comisia tehnica pe probleme de circula?ie ?i trafic rutier din cadrul Primariei Oradea s-a
intrunit azi, 17 septembrie pentru a analiza solicitarile care privesc restric?ionari ale t
raficului in municipiu. Comisia a dat aviz pentru:
- Închiderea circula?iei pe pista de biciclete din interiorul Parcului I.C Bratianu, in data de
21 septembrie, intre orele 16.30 -19.00, in vederea organizarii Concursului de biciclete ?
i instructaj rutier pentru copii, la solicitarea S.C. ADI Transregio S.A;
- Închiderea circula?iei auto in data de 18 septembrie, pe str. Gabor Jozsef, pe tronsonul cu
prins intre str. Gabor Jozsef nr. 38 ?i intersec?ia cu str. ?tefan Odobleja nr. 115, intre ore
le 10.00 - 18.00, in contextul organizarii de catre locatarii Cartierului Europa a
intrunirii ?Ziua Cartierului Europa";
- Prelungirea inchiderii circula?iei rutiere pe str. Atelierelor, tronson cuprins intre str. A
leea Salca ?i str. Thurzo Sandor, la solicitarea S.C Abed Nego S.R.L., pana la data de 3
0 septembrie. Aceasta este necesara in cadrul lucrarii ?Realizare legatura pe cele trei di
rec?ii a liniilor de tramvai in intersec?ia dintre strazile Primariei - Decebal - Calea Ar
adului ?i extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagara?ului - st
r. Atelierelor - cu acces din depou ?i legatura pe toate direc?iile cu str. D. Cantemir";
- Restric?ionarea par?iala a traficului rutier pe o banda a sensului de mers in perioada 20
.09 - 31.10.2021, pe tronsonul cuprins intre str. Meiului ?i str. C. Noica, pentru r
ealizarea obiectivului ?Cre?terea mobilita?ii urbane din zona Nufarul - Cantemir". Soli
citant este S.C Drumuri Bihor S.A.;
- Prelungirea restric?ionarii circula?iei pe str. Liberta?ii, tronson cuprins intre str. Iosif Vul
can ?i str. Aurel Lazar, pana la data de 30 septembrie, la solicitarea constructorului, p
entru lucrarea de inlocuire re?ea de apa, re?ea de canalizare menajera ?i pluviala.

