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ALBA IULIA CITY RACE
Alba Iulia, 15 martie 2014
Pentru buna desfășurare a competiției Alba Iulia City Race, care va avea loc sâmbătă, 15 martie,
vă aducem la cunoștință că o serie de măsuri vor fi luate în cadrul traficului rutier din Alba Iulia.
Toate aceste măsuri (cu excepția eliberării parcărilor , care va începe de vineri) vor fi valabile
pentru sâmbătă, 15 martie 2014, în intervalul orar 09.00 – 14.00.
Străzi blocate:
- b-dul Transilvaniei (pe sensul de urcare) între intersecția cu b-dul Revoluție i și intersecția din
fața Catedralei Unității Națiunilor;
- străzile Mircea Eliade, Ana Aslan și Francesca;
Acces restricționat:
- str. Crișan, de la intersecția cu strada fostei clădiri a „Proiectărilor” până în parcarea din fața
Casei de Cultură a Sindicatelor;
- b-dul 1 Decembrie între intersecțiile cu str. Vasile Goldiș și Cloșca;
- b-dul Revoluției între intersecția cu str. Cloșca și in tersecția cu b -dul Tansilvaniei;
- str. Fântânele de la intersecția cu b -dul Transilvaniei (sensul de urcare);
- str. Aurel Iederii (înspre b-dul Transilvaniei);
- str. Aurel Vlad (înspre b-dul Transilvaniei);
Acces permis:
- str. Fântânele – b-dul Transilvaniei (sensul de coborâre) – b-dul Revoluției (înspre Lidl);
- str. Gladiolelor – b-dul Transilvaniei (sensul de coborâre) – b-dul Revoluției (înspre Lidl) ;
Eliberarea parcărilor:
- vor fi eliberate parcările din capetele b-dului Transilvania, începând de vineri după-masa până
sâmbătă la ora 14.00;
- va fi eliberată parcarea de pe b-dul Transilvaniei (sensul de urcare) între intersecția cu b -dul
Revoluției și str. Fântânele, începând de vineri după-masa până sâmbătă la ora 14.00.
Ne cerem scuze dacă aceste măsuri vor incomoda traficul rutier din municipiu, însă le considerăm
esențiale pentru desfășurarea acestui concurs semnificativ pentru sportul românesc și, firește,
pentru Alba Iulia.
Vă așteptăm la Alba Iulia City Race!

