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Către
Primăria Municipiului Târgoviște
Strada Revoluției, Nr. 1-3

Domnule Primar
Asociația Reclădim România, cu sediul în Târgoviște, str.Pandurilor, nr. 2A, bl. 34, sc. B, et.
2, ap. 8, jud. Dâmbovița, reprezentată prin dl. Alexandru Gabriel Tudor, domiciliat în
Târgoviște, str. Pandurilor, nr. 2A, bl. 34B, et. 2, ap. 8, jud. Dâmbovița, identificat cu CI seria
DD, nr. 597115, CNP 1911118152506, în calitate de președinte, vă solicită clarificări cu
privire la acțiunea prin care întreaga rețea de troleibuz din Târgoviște va fi dezafectată,
precum și urmările acestei acțiuni.
În urma discuțiilor postării acestei știri pe pagina de Facebook Târgoviștea în Imagini, am
constatat că cea mai mare parte a cetățenilor care s-au exprimat în legătură cu acțiunea
AITT, au considerat că nu este oportună dezafectarea liniilor de troleibuz.
Dorim să facem cunoscut punctul de vedere al Primăriei Municipiului Târgoviște cu privire la
acest subiect, așa că vă solicităm un răspuns scris (fără a vă limita) la următoarele întrebări:
1) Care sunt motivele pentru care s-a luat decizia dezafectării rețelei de troleibuz din
municipiul Târgoviște?
2) În presa locală au apărut articole din care aflăm că AITT va dezafecta întreaga reţea
de troleibuz din Târgovişte (Adevarul.ro) sau că Primăria Târgovişte a început
strângerea cablurilor şi consolelor fostei reţele de transport public cu troleibuze
(GazetaDambovitei.ro). Cine a avut inițiativa acestei acțiuni și cine se ocupă efectiv
de înlăturarea cablurilor și consolelor de pe bulevardele orașului?
3) În ce an au fost date în folosință primele linii de troleibuz din Târgoviște?
4) De cât timp nu mai sunt folosite liniile de troleibuz din Târgoviște?
5) Care sunt planurile Primăriei Târgoviște pentru dezvoltarea și modernizarea
transportului public în comun?
Solicităm răspuns scris la adresa recladimromania@gmail.com. Vom publica răspunsul dvs.
pe site-ul www.targovisteainimagini.ro
Mulțumim!

Data
10 Mai 2017

Asociația “Reclădim România”
Președinte
Tudor Alexandru Gabriel
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Print-screen-uri din 10 Mai 2017
Alex Gheorghe De fapt...era mult mai bine să fie pusă la punct si se folosea mai puțin combustibil fosil...poluare mai putina,
evoluam si noi puțin (în multe alte orașe ale țării le-au renovat)

Remus Decius La gunoi cu ea, maine poimaine darama si Turnul Chindiei, ca vorba aia, e vechi!

George Sterescu Mai bine ar repara strazile bine nu carpituri si apoi sa faca retea de transport in comun ecologica.. probabil
in vreo 25 de ani va fii gata.

Andrei Ghinea Asta e absolut trist. Reteaua aia trebuia pusa inapoi in functiune si chiar extinsa, costurile cu electricitatea
sunt mult mai mici decat cu motorina. Nu au minte deloc.

Radu-Mihail Tudor De ce in sfârsit? Ca s.a distrus cel mai eficient mod de a se realiza transportul public? Si? Aduc
autobuze electrice sa care un volum de baterii mai mare decat cel de oameni? Ca se investește aiurea in crearea stațiilor de
încărcare cand noi aveam reț...Vezi mai mult

Andrei Ghinea In vest trag aia troliebuze si tramvaie in disperare numai noi distrugem ceea ce avem. 20 de milioane de
euro aruncati pe geam in conditiile in care puteau sa ia de un milion troleibuze cat sa umple orasul iar investitia pentru
reabilitarea retelei si eventual o noua statie de alimentare ar fi fost relativ mici.

Radu-Mihail Tudor Bine ar fi ca si administrația locală sa să citească aceste mesaje

Remus Decius shhh, administratia locala ne da amenda ca ii jignim! cum ne permintem sa ne implicam in societatea din care
facem parte, e treaba lor..de aia sunt acolo, sa gestioneze "cu cap"!

Târgoviştea în Imagini Acele linii nu se mai folosesec de ani de zile. Din câte știm Primăria are în plan accesarea de
fonduri europene pentru autobuze electrice. Acelea nu au nevoie de linii de troleibuz.
Detalii: http://www.administratie.ro/transport-public-cu-autobuze.../

Transport public cu autobuze electrice, cel mai mare proiect…
» Transport public cu autobuze electrice,…
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Radu-Mihail Tudor Târgoviştea în Imagini intr.adevar. autobuzele electrice nu ai nevoie de fosta rețea de troleu. Dar de ce
sa investim bani aiurea cand aceasta putea fi repusă in funcțiune? Este adevărat. Era avariata in unele zone, numai că peste
75% din retea era in ...Vezi mai mult

Radu-Mihail Tudor Aaaa. Si alta intrebare de baraj: oare o avea orasul nostru puterea de a încărca n mijloace de transport?
Poate ca nu stiati dar autobuzele electrice stau pe loc cand se încarcă, pe cand troleibuzele se alimentau din mers.

Movy Mai intai obtii fondurile si după scoti si liniile. Nu scoti si apoi te rogi sa iti aprobe. Asta referitor la articolul pe care
ni-l tot arata insistent Targovistea in Imagini

Radu-Mihail Tudor Dacă au argumente sa ni le expună. Copy paste la un articol nu e o soluție. Eu ce aveam de spus am
spus. Am argumentat. Astept si contraargumente pertinente.

Târgoviştea în Imagini Suntem de părere că este o măsură bună, aceea de a elimina liniile de troleu care stau nefolosite de
ani de zile și nici nu sunt semne că vor mai fi folosite vreodată. Însă nu suntem avocați pentru Primăria Municipiului
Târgoviște ca să explicăm noi toate motivele acestei acțiuni.
Vom solicita un răspuns oficial în acest sens și îl vom publica pe pagina noastră.
Comentariu adăugat de Alexandru Gabriel Tudor · 40 minute

