Tramvaiul Rasinari - Sibiu pe linie moarta
adevarul,

Municipalitatea nu mai vrea sa tina functionala linia nici in ruptul capului.Rasinarenii se gandesc sa faca ei un
depou pentru gararea tramvaiului pe viitor dupa mutarea Tursibului.
CITESTE SI:
Tursibul isi face o noua baza de 5 milioane de euro
Tramvaiul dintre Sibiu si Rasinari, tras pe dreapta
Tramvaiul se indreapta din pacate cu pasi repezi spre soarta pe care au avut-o anul trecut si liniile de troleibuze
din municipiul Sibiu. Desfiintarea cursei de tramvai dintre Sibiu si Rasinari pare sa fie o chestiune de timp
pentru cei din administratia locala. Iminenta realocare a bazei Tursibiului, undeva in vestul orasului si
degradarea continua a ecartamentului pe care circula tramvaiul sunt cel putin pana in prezent pietrele de moara
care atarna de gatul sortii vagoanelor ce circula fara intrerupere din 1948. Tramvaiul oricum nu mai circula de la
inceputul lunii trecute, dupa ce in doua randuri acesta a fost la un pas sa deraieze. ,,Facem un studiu tehnic la
linie. Evaluarea dureaza o luna" a spus atunci directorul Tursibului, Adrian Popa. Studiul este aproape gata
oficial si urmeaza ca pana la finele lunii sa fie trase concluziile. Costurile de reparatii ale liniei sunt la prima
vedere destul de insemnate. Primarul Klaus Iohannis a concluzionat si el zilele trecute probabila soarta a
tramvaiului. ,,Sansele ca tramvaiul sa mai functioneze dupa mutarea Tursibului si sa nu fie scos din uz sunt

extrem de mici", a punctat edilul sef.Rasinariul nu acceptaPrimarul din Rasinari, Bogdan Bucur, spune ca nu sta
cu mainile in san sa vada cum se distruge acest obiectiv care este deosebit de important si din punct de vedere
turistic. ,,Am vorbit si la Consiulul Judetean si presedintele Martin Bottesch m-a asigurat de sprijin ca sa se
gaseasca solutii. Am solicitat de acum o luna de zile o intrevedere cu primarul Sibiului ca sa discut si eu cu
dansul" spune Bucur. Acesta pare sa fi gasit solutia pentru gararea tramvaiului si intretinerea vagoanelor dupa
ce Tursibul se va muta cel mai probabil spre finele anului viitor la noua baza. ,,O sa facem noi un depou cel mai
probabil, asa cum a fost si pe vremuri si atunci tramvaiul poate sta garat la Rasinari. Problema ar fi cu costurile
de intretinere si reparatii la linie. Vom cauta solutii pentru asta si sper ca si cei de la Sibiu sa ne sustina cumva"
a mai spus primarul din Rasinari.Se vinde actuala baza Tursib Municipalitatea spune ca actuala baza in care
functioneaza Tursib-ul si unde este garat tramvaiul, urmeaza sa fie vanduta prin licitatie publica. ,,Actuala baza
va fi scoasa la vanzare pentru ca Tursibul sa isi recupereze investitia" spune primarul Iohannis.
Ai aflat ceva interesant, ai pozat sau ai filmatc Scrie-ne pe sibiu@adevarul.ro!
Click pe imaginea de mai jos pentru ultimele noutati de la Sibiu:

