Către,
Primăria municipiului Săcele
Comisia de circulație
În atenția
Consiliului Local Săcele
Subsemnatul, Ciprian Nițescu, consilier local al municipiului Săcele, vă transmit următoarele
propuneri de sistematizare a circulației în următoarele zone ale municipiului Săcele:
o

-

Timocului, Bucegi, Nicolae Pană, Unirii. Având în vedere faptul că majoritatea
traficului înspre b-dul George Moroianu provenit de pe strada Timocului, strada
Gheorghe Dragoș, strada Mioriței, strada Poiana Angelescu, Strada Unirii (sectorul
între Str. Timocului și str. Oituz), str. Meseriașilor și parțial cel în sens invers se
desfășoară pe str. Timocului, vă propun următoarea resistematizare:
▪ Inversarea sensului de circulație pe str. Bucegi, sectorul cuprins între str.
Unirii și Nicolae Pană, respectiv dinspre Str. Unirii spre str. Nicolae Pană.
▪ Inversarea sensului de circulație pe str. Bucegi, sectorul cuprins între str.
Timocului și Nicolae Pană, respectiv dinspre Str. Timocului spre str.
Nicolae Pană.
▪ Instituirea circulației într-un singur sens pe str. Timocului, sectorul cuprins
între b-dul. George Moroianu și str. Unirii, respectiv dinspre b-dul. George
Moroianu spre str. Unirii. Instituirea acestui sens unic este binevenită,
având în vedere și faptul că în această zona carosabilul este îngust și
permite cu greu circulația a două vehicule din sensuri opuse.
▪ Instituirea circulației într-un singur sens pe str. Nicolae Pană, pe toată
lungimea ei, dinspre str. Unirii spre b-dul. George Moroianu.

o
Petőfi Sandor. Având în vedere că în intersecția de la nr. 78 (pod, spălătorie), traficul
preponderent este cel pe direcția str. Câmpului spre/dinspre Cart. Stefan cel Mare / Disz
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Tipo, precum și faptul că vizibilitatea celor care circulă dinspre str. Câmpului și sunt obligați
să cedeze trecerea este redusă, propun ca sensul prioritar de circulație să fie pe direcția
str. Câmpului – cart. Stefan cel Mare. Astfel, cei care circula pe Strada Petőfi Sandor din
direcția str. Zizinului vor ceda prioritatea. De asemenea, stâlpul pe care este instalat
semnul care reglementează circulația în intersecție (momentan montat în dreptul
imobilului cu nr. 70) să fie mutat în dreptul imobilului cu nr. 76. Totodată, având în vedere
lățimea carosabilului și unghiul îngust în dreptul imobilelor cu nr. 89-91, solicit montarea
unei oglinzi pe stâlpul pe care momentan este montat semnul „Cedează trecerea” în
dreptul imobilului cu nr. 89.

Săcele

Ciprian Nițescu
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