Inca un pas spre realizarea metropolei Timisoara. A fost inaugurata linia de firobuz
care leaga orasul de Dumbravita
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Comuna periurbana Dumbravita a fost legata de Timisoara si prin linia de firobuz. Proiectul a a fost in valoare
de peste 17 milioane de lei, finantat in cea mai mare parte de Uniunea Europeana.
Unul dintre proiectele europene depuse in parteneriat de primariile Dumbravita si Timisoara a fost cel pentru
prelungirea liniei de firobuz, care face legatura cele intre cele doua localitati.
S-au prelungit linia troleibuzului 14 cu 3,7 kilometri, s-au ridicat 280 de stalpi pe marginea soselei si s-au
construit 12 noi statii.
Lucrarile au inceput in luna martie 2014 si au costat 13,4 milioane de lei.
"Linia 14 va fi extinsa in functie de gradul de solicitare. Vom vedea pe parcurs cum functioneaza si ne vom
adapta cerintelor populatiei, totul depinde de gradul de interes. Acesta este prima linie de troleibuz extinsa,
urmeza in scurt timp si inaugurarea conexiunii cu Giarmata.

Ne propunem pe viitor sa facem si in alte localitati periurbane, in dorinta de a cerea metropola Timisoara", a
declarat Nicolae Robu, primarul Timisoarei.

Pentru a putea functiona linia, la Dumbravita s-a realizat si cel mai modern transformator de curent din
Romania. "Totate echipamentele statiei de redresare sunt de ultima generatie. Aparatele au fost facute de
Siemens. Din curentul de 20 de Kw se tranfroma in 700 de volti. De aici, prin cabluri subterane, ajunge in
reteaua de troleibuz la 600 de volti. Nu este nevoie de personal, totul putand fi monitorizat de la distanta, pe un
calculator", a spus Dorel Nadalcut, director la Electromontaj Oltenia-Banat.

Intre timp, Primaria Timisoara a realizat si lucrarea de extindere a drumului pe benzi, de pe Calea Sever Bocu
pana la sensul giratoriu de la Kaufland. De aici, urmeaza ca aceasi lucrare sa fie continuata de administratia din
Dumbravita.

Primaria Dumbravita este una din cele mai harnice localitati din judetul Timis cand vine vorba de atragere de
fonduri europene. In ultimii ani au fost realizate 16 proiecte, majoritatea lor pe domeniul transfrontalier
Romania-Ungaria.
In acest an se vor mai inaugura Sala Polivalenta (1,3 milioane de euro), Centrul de Zi (tot in parteneriat cu
Primaria Timisoara, 17 milioane de lei).
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