FOTO Zece autobuze second hand, cu sistem video interior, de marti, pe strazile din
Ploiesti
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Operatorul de transport public din Ploiesti, SC Transport Calatori Express SA, a primit in weekend cele 10
autobuze pe care le-a cumparat, in urma unei licitatii in valoare de 960.000 de lei, de la SC Best Omnibus din
Sibiu
Dupa mai multe licitatii esuate, la care nu s-au prezentat doritori, SC Transport Calatori Express SA (TCE) a
reusit intr-un final achizitionarea a zece autobuze second hand care vor rula, incepand chiar de marti, pe traseele
de transport in comun din oras.
SC Best Omnibus din Sibiu, singura firma care s-a prezentat la licitatie, a livrat sambata cele 10 autobuze MAN,
dintre care sapte sunt nearticulate, iar alte trei articulate. De culoare rosu si portocaliu, acestea au fost fabricate
in anii 1998-1999 si sunt dotate cu sistem video interior, de mare ajutor in inregistrarea eventualelor incidente
sau infractiuni care se produc in respectivele autobuze.
SC TCE Ploiesti avea alocata pentru acesta investitie suma de 990.000 de lei, potrivit directorul societatii,
Cristian Iancovici, insa oferta firmei din Sibiu, mai mica cu aproximativ 500 de euro pentru fiecare autobuz, a
facut ca, in final, autobuzele sa coste 960.000 de lei.

Autobuzele au un rulaj sub 800.000 de kilometri si au podea apropiata de sol, pentru a permite accesul facil al
persoanelor in varsta si a celor cu dizabilitati.
Conform directorului Cristian Iancovici, cele 10 autobuze vor rula pe traseele 30, 1, 101 si 102, iar in paralel,
SC TCE va scoate din circulatie mai multe autobuze vechi care sunt folosite in aceasta perioada din cauza
scoaterii din circulatie a tramvaielor pentru lucrarile de modernizare a cailor de rulare la traseele 101 si 102.
In parcul societatii de transport public din Ploiesti se afla 24 de troleibuze, 185 de autobuze si 32 de tramvaie.
Cel mai vechi autobuz, inca folosit pentru transportul din oras, este din 1979, iar cel mai nou, din 2005.
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Terminal de pasageri la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti. Pe strada Gageni apare un sens giratoriu

