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Trebuie sa recunoastem ca aceasta intersectie dintre strazile Stefan cel Mare si Mhai
Eminescu este una cu probleme mari de circulatie a autovehiculelor, o intersectie in care s-au
intamplat multe accidente mai mult sau mai putin grave, mai toate datorate lipsei de vizibilitate
pentru cei care vor sa traverseze intersectia dinspre Gradina Morii catre centrul orasului. Desi
s-au montat pe stalpi placi care interzic stationarea, multi soferi au ales sa ignore aceste
indicatoare de obligare si au ales sa incurce circulatia, parcand masina chiar si pe trecerea de
pietoni din coltul strazii. Atat politia rutiera cat si cea locala au aplicat amenzi celor pe care i-au
prins parcati acolo, dar tot degeaba, soferii fara bun simt sau care nu s-au gandit ca le fac altora
rau, au continuat sa parcheze masinile acolo.

Majoritatea celor care opreau acolo, erau veniti la clinica aflata in apropierea intersectiei,
clinica care nu beneficiaza de spatii de parcare in incinta.

Solutia adoptata si pusa in practica acum cateva zile, cea de montare a unor stalpi metalici,
este una buna la prima vedere, dar periculoasa pe timp de noapte, desi stalpii sunt prevazuti cu
o banda reflectorizanta in partea de sus pentru a fi vizibili. Sunt curios ce se va intampla pe
timpul iernii cand va ninge, cum vor actiona utilajele in acea zona, zapada adunata in interiorul
zonei delimitate de stalpi oare nu va crea probleme?

Desi primul rand de stalpi mi se pare o solutie -desi foarte decisiva impotriva soferilor poate
buna la prima vedere, dar care sunt sigur ca va produce probleme in timp, cel de-al doilea rand
de stalpi pus astazi in fata unei institutii private este un pic abuziv si iesit din tipare. Nu stiu a cui
idee a fost aceasta lucrare, dar se pare ca nu s-a gandit deloc ca obstructioneaza activitatea
unei institutii. Exista alte zeci de situatii similare in tot orasul, dar aceasta solutie imperativa nu a
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fost pusa in aplicare niciunde.

Acest lucru dovedeste inca o data ca in Sighet, la nivel decizional in Primarie nu se gandeste
nimeni prea mult atunci cand ia o hotarare, ci doar se actioneaza impulsiv - dovada si deciziile
primarului sighetean care din scoala de langa Sala Polivalenta intr-o zi a vrut sa faca liceu
sportiv iar in alta zi a vrut liceu de muzica.

Desi este o zona foarte problematica din punct de vedere al sigurantei rutiere, ingradirea
acelei zonei aflate in fata unei institutii private care are dreptul de folosinta a acelui spatiu, la fel
ca oricare alta institutie publica, privata sau cetatean, este un abuz facut de Primaria Sighet.

Facand o paralela, locurile de parcare care creeaza probleme de vizibilitate participantilor la
trafic ar trebui toate ingradite cu stalpi? Trebuie sa ne asteptam ca acest lucru sa se intample la
toate intersectiile problematice din Sighet, fara a se tine cont de disconfortul creat?
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