
Repunerea in functiune a tramvaiului Sibiu - Rasinari, amanata din nou

   Potrivit conducerii Primariei Rasinari, tramvaiul nu va reporni curand, deoarece nu exista o echipa care
sa repare retelele electrice si stalpii. "In august sigur nu avem sanse sa repornim tramvaiul. Din cauza
lucrarilor la drumuri, au fost dislocati stalpii electrici si suntem nevoiti sa amanam punerea in functiune,
mai ales ca nu avem destui oameni care sa ne ajute. Avem o singura echipa care, momentan, repara
drumurile. Dupa ce va termina, o voi trimite sa reabiliteze stalpii si sa repare reteaua electrica. Cred ca
vom pune in functiune tramvaiul in octombrie - noiembrie", a spus Bogdan Bucur.
   
   N-au fost bani. Sau oameni  Acesta nu este primul termen de amanare a repunerii in functiune. De
exemplu, iunie 2014 era un alt termen-limita pentru ca tramvaiul sa reporneasca. Totusi, functionarea lui
a fost amanata din motive financiare. Ultima promisiune era august 2015. Acum, insa, s-au ivit motivele
tehnice: lipsa echipei de lucru.
  
  Scena pentru actori
  
  Tramvaiul este o emblema pentru Rasinari. Ulterior, una dintre garniturile de tramvai a fost pusa la
dispozitia TNRS pentru reprezentatia "Un tramvai numit Popescu", care a avut premiera pe 24 mai 2007,
ce se desfasura in timpul deplasarii pe traseul Sibiu - Rasinari. In 2012, reteaua de tramvai a fost data in
administrarea Primariei Rasinari. Tronsonul de retea de tramvai dintre sediul Tursib si Gradina Zoologica
a fost casat si dezafectat.
  
  Costul unei calatorii dus-intors pe distanta Sibiu - Rasinari era in jur de zece lei/ persoana. Totodata,
daca tramvaiul va reporni, va fi reluata si colaborarea cu Teatrul National "Radu Stanca".
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