Tursibul isi face o noua baza de 5 milioane de euro
adevarul,
Societatea de transport in comun ia un credit pentru amenajarea noii locatii din Zona Industriala Vest. Actuala
baza este depasita tehnologic si va fi vanduta dupa mutarea autobuzelor.
CITITI SI:
Biletele de autobuz raman la acelasi pret. Deocamdata....
Tramvaiul dintre Sibiu si Rasinari,tras pe dreapta
Camera video pentru monitorizarea transportului public in comun
Sibienii care erau obisnuiti ca autobuzele sa vina pe trasee dinspre baza auto a societatii locale de transport in
comun, aflata pe Calea Dumbravii, ar trebui sa se impace cu ideea ca acest lucru se va schimba. Dezvoltarea
continua a societatii si faptul ca actuala baza pare depasita atat tehnologic cat si fizic, i-a determinat pe cei de la
Tursib sa se puna pe cautat solutii.
Cum Tursibul a cumparat in ultimii sapte ani peste 120 de autobuze din care 70 la suta sunt noi, actuala baza a
devenit practic neincapatoare pentru parcul auto, iar dotarea lor tehnica este una destul de modesta, ba chiar
precara din anumite motive. In aceste conditii s-a decis ca actuala baza va fi realocata in Zona Industriala Vest.
Acolo urmeaza ca in acest an sa inceapa amenajarea unei baze modene. ,,Vrem sa mutam acolo toata baza
actuala de pe Dumbravii. Asta si pentru ca traseele vor fi mai simplu de deservit si pentru ca acolo vom avea un
service bine pus la punct si modern si halele ce vor fi amenajate urmeaza sa fie exact conform nevoilor actuale"
spune directorul Tursibului. Iau bani din bancaPentru ca investitia este foarte mare Tursib va contracta un credit
de 5.000.000 de euro. Discutiile sunt cu mai multe banci, printre care BERD, BRD si BCR. Creditul ar urma sa
fie achitat dupa ce Tursib va vinde actuala baza ce se intinde pe o suprafata de peste 60.000 de metri patrati.
Tursib a primit acordul consilierilor locali sa foloseasca 120.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate si
realizarea caietului de sarcini, care sunt facute de Verkehers Consult Dresden - Berlin. Apoi, in perioada
urmatoare, respectiv pana in lunile de vara, urmeaza sa fie demarata licitatia pentru angajarea unei firme care sa
construiasca noul Tursib.
,,Actuala baza a fost facuta pe la inceputul anilor 60. E total depasita si o modernizare totala ne-ar costa mult
mai mult decat sa facem una noua. Un alt motiv este si acela ca orasul s-a dezvoltat mult in ultimii 50 ani" a mai
argumentat directorul Tursib. Viitoarea baza ar urma sa fie functionala la finele anului viitor sau inceputul lui
2013.Moarte sigura pentru tramvaiMutarea bazei Tursib va duce mai mult ca sigur la tragerea pe linie moarta a
tramvaiului care circula de mai bine de 63 de ani, fara intrerupere intre Sibiu si Rasinari.
In conditiile in care linia s-a degradat, iar acum tramvaiul face doar curse de testare a liniei, mai mult ca sigur
acesta va fi desfiintat dupa mutarea Tursibului la iesirea spre Sebes.
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:

