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c ontact(d,me d i as - al ert. ro

Urmare petiliei dumneavoastrd inaintatd Poliliei mun. Mediaq si inregistratd sub
numdrul de mai sus. vd comunicdm urm[toarele :

Conform prevederilor legale in vigoare, orice reglementare pe linie de
sistematizare privind circulatia pe drumurile publice se face cu aprobarea
administratorul drumului public si cu avizul politiei rutiere Montarea celor doua
indicatoare rutiere Ia care faceti referire a fost aprobata si avizata dupa cum urmeaza :

- Indicatorul rutier de pe strada P. Sandor a fost montat odata cu restrictionarea
traficului in zona centrala, cand s-a luat hotararea crearii de locuri de parcare pentru
riverani pe aceasta strada, in cursul anului 2016, avand in vedere faptul ca aceasta
strada nu este prevazuta cu trotuare ;

- Indicatorul de la intrarea inspre parcareahotelului Central a fost montat in
cursul anului 2007, dupa cum au mentionat reprezentantii Primariei mun. Medias .

Intr-adevar cele doua indicatoare rutiere interzic accesul auto, cu exceptia
riveranilor si curierilor .

Biroul Rutier Medias a sesizat verbal amplasarea incorecta a celor doua
indicatoare rutiere administratorului public al municipiului Medias, in cursul lunii
Ianuarie 2018 . Avand in vedere faptul ca pana la primirea sesizarii dumneavoastra cele
doua indicatoare rutiere nu au fost demontate. Biroul Rutier a intocmit o adresa in acest
sens catre Primaria mun. Medias. solicitand totodata. crearea unei benzi marcata si
semnalizata corespunzator, pentru circulatia pietonilor pe partea dreapta a strazii P.

Sandor in sensul de mers dinspre zona centrala spre strada M. Eminescu .

VA asigurSm de intreg sprijinul nostru pentru rezolvarea problemelor
dumneavoastri legale .
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