Tramvaiul isi muta depoul din Sibiu la Rasinari
adevarul,

Remiza de vagoane se va muta in Rasinari din cauza dezafectarii a celei din Sibiu pricinuita de mutarea
autobazei Tursib in zona de vest a orasului. Acesta va circula pe viitor doar pe relatia Rasinari - Gradina
Zoologica.
Dupa un an de zile de incertitudini si speculatii in privinta soartei tramvaiului care circula intre Sibiu si Rasinari
inca din 1948, in sfarsit apar si vesti bune legat de viitorul acestuia.
Tras deja pe linie moarta de municipalitatea sibiana, tramvaiul pe al carui traseu circula acum autobuze ale
societatii locale de transport in comun, va reveni la viata gratie unei initiative a primariei din Rasinari, la care a
aderat si municipalitatea locala.Doua obstacole stau in fata functionarii tramvaiului. Cea mai grava problema
este cea a depoului de garare al acestuia. Pentru ca Tursib se va muta cel mai probabil anul viitor in noua
autobaza ce va fi amenajata cu 5,5 milioane de euro in zona de vest a Sibiului, tramvaiul a ramas al nimanui in
noua schema, initial primaria a luat in calcul dezafectarea acestuia. O a doua problema, respectiv a
terasamentului liniei de cale ferata pe care circula tramvaiul urmeaza sa fie si ea rezolvataIl muta la
RasinariPrimarul Rasinariului s-a intalnit insa de curand cu Klaus Iohannis si a propus primariei Sibiu o varinta
de salvare a tramvaiului. ,,I-am spus primarului Sibiului ca suntem de acord sa ne facem noi remiza la Rasinari
si tramvaiul sa fie garat aici dupa ce Tursib va dezafecta autobaza actuala. Dansul a fost de accord cu aceasta
varianta si acum urmeaza ca noi sa reabilitam vechiul depou", a explicat Bogdan Bucur, primar al comunei

Rasinari.
Pentru ca tramvaiul nu a mai facut decat curse de proba in ultimul an, acum se determina starea actuala a sinelor
pe care acesta isi va relua activitatea. ,,Urmeaza sa fie facut un studiu legat de evaluarea starii liniei de tramvai.
Cei de la Tursib au in lucru asa ceva", a mai spus primarul Rasinariului. Municipalitatea spune insa ca acest
studiu nu este inca finalizat. ,,Acest studiu este inca in curs de desfasurare" spune Mirela Gligore de la Biroul de
Presa al Primariei Sibiu.Traseu mai scurtTramvaiul care este scos actualmente din uz pentru ca anul trecut a
deraiat in doua randuri, va avea o line mai scurta decat cea actuala. Astfel sinele vor fi dezafectate pe relatia
Calea Dumbravii - Cimitir - Gradina Zoologica.
,,Practic tramvaiul nu va mai ajunge in oras la Cimitirul Municipal. Acesta va merge doar pe relatia Rasinari ZOO Sibiu. De acolo oamenii pot sa utilizeze autobuzele de pe traseele mijloacelor de transport in comun din
Sibiu", a mai spus Bogan Bucur, primarul Rasinariului. Vestea pastrarii liniei de tramvai a adus bucurie si la
Teatrul Radu Stanca, institutie care are programate constant piese de teatru desfasurate in tramvai.
Ai aflat ceva interesant, ai pozat sau ai filmatS Scrie-ne pe sibiu@adevarul.ro!
Click pe fotografia de mai jos pentru ultimele noutati de la Sibiu
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