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                  COMUNICAT DE PRESĂ  

Propunere privind fluidizarea traficului rutier în municipiul Alexandria 
 

Având în vedere faptul că în ultima perioadă, pe raza municipiului Alexandria, au fost înregistrate 
mai multe accidente rutiere soldate cu victime omenești sau cu pagube materiale, pentru reducerea 
acestor riscuri, precum și pentru fluidizarea traficului rutier, Poliția Municipiului Alexandria, Biroul 
Rutier, ne oferă posibilitatea realizării unor modificări în domeniul sistematizării circulației, prin 
introducerea unor sensuri unice, după cum urmează: 

1. str. 1 Mai - tronson delimitat de str. Negru Vodă cu str. Libertății, cu mențiunea că sensul de 
mers va fi dinspre str. Negru Vodă către str. Libertății; 

2. str. Mihăiță Filipescu – tronson delimitat de str. Alexandru Ghica cu str. Cuza Vodă, cu 
mențiunea că sensul de mers va fi dinspre str. Alexandru Ghica către str. Cuza Vodă; 

3. str. Gheorghe Doja - tronson delimitat de str. Negru Vodă cu str. lndependenței, cu mențiunea 
că sensul de mers va fi dinspre str. Independenței către str. Negru Vodă; 

4. str. Constantin Brâncoveanu – tronson delimitat de str. Negru Vodă cu str. Independenței, cu 
mențiunea că sensul de mers va fi dinspre str. Negru Vodă către str. Dunării; 

5. str. Tudor Vladimirescu – tronson delimitat de str. Negru Vodă cu str. Dunării, cu mențiunea că 
sensul de mers va fi dinspre str. Negru Vodă către str. Dunării. 

 
De asemenea, se va proceda la montarea de indicatoare rutiere cu semnificația "lnterzis la 

stânga", respectiv "Interzis la dreapta", pe toate aleile de acces dintre blocuri care se intersectează cu 
străzile mai sus-menționate, la momentul transformării acestora în străzi cu sens unic. 

 
 În situația în care aveți propuneri, vă rugăm să le transmiteți în scris, pe adresa de mail: 
comunicare@alexandria.ro.  

 
 

 Întocmit,  
                                                                                                                                              Vîrban Liliana 


