Tramvaiul dintre Sibiu si Rasinari, tras pe dreapta
adevarul,

Primaria Sibiu nu mai vrea sa investeasca bani in tramvai daca costurile de intretinere cresc.Tursibul a scos
temporar tramvaiul din circulatie dupa ce acesta a fost la un pas de a deraia de doua ori.
CITITI SI
Femeile circula gratis cu autobuzul in oras
Camera video pentru monitorizarea transportului public in comun
Sase autobuze second-hand cumparate de primarie la Sibiu
Sunetul sirenei tramvaiului care circula de zeci de ani intre Sibiu si comuna Rasinari are toate sansele sa devina
o amintire in curand. Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a vehiculat pentru prima data ideea ca tramvaiul care
circula pe aceasta ruta fara intrerupere din 1948, sa fie scos din functiune definitiv.
Unul din motive ar fi faptul ca baza actuala a Tursib-ului va fi realocata, iar acest lucru complica situatia in
privinta gararii acestui tramvai. In fine costurile de intretinere a caii ferate pe care circula acesta, par sa fie inca
un motiv pentru care sibienii nu vor mai circula in curand cu tramvaiul la Rasinari. ,,Daca costurile vor fi prea
mari vom inchide linia respectiva. Nu se justifica costuri semnificative pentru o linie foarte putin folosita de

sibieni. Mai tinem deschisa linia mai mult din motive turistice decat de transport de persoane.Vrem sa ne
concentram pentru a asigura conditii bune in oras si nu in afara lui" a declarat Klaus Iohannis.
Incidente, zilele trecute Directorul Tursib-ului, Adrian Popa, a dezvaluit pentru Adevarul de Seara ca acum se
face o evaluare a situatiei, asta si dupa ce in ultimele zile tramvaiul a deraiat practic de doua ori."Au fost mici
incidente si vrem sa prevenim accidentele. Facem o evaluare a situatiei tehnice si apoi vom lua o decizie.
Evaluarea va dura o luna de zile" a spus directorul Popa.
Rasinariul nici nu vrea sa auda de desfintarea liniei. ,,Nu este o idee buna. Noi nu ne dorim asa ceva. Poate
facem o asociatie si salvam situatia. Vom discuta cu cei de la Tursib. Ne gandim sa sustinem si noi cei din
Rasinari cumva salvarea tramvaiului" spune primarul Bucur Bogdan.
Ai aflat ceva interesant, ai pozat sau ai filmat Scrie-ne pe sibiu@adevarul.ro!
Click pe imaginea de mai jos pentru ultimele noutati de la Sibiu:

