
Partie cu teleschi si tunuri de zapada, la Jina
Turistii care aleg sa-si petreaca vacanta in Marginimea Sibiului sau cei care vor doar un week-end la
munte vor avea in aceasta iarna posibilitatea sa schieze pe inca o partie, cea de la Jina.
  
  Amenajata chiar in interiorul comunei, partia lunga de 540 de metri are o latime de 26 de metri, porneste
de la o altitudine de 950 de metri si ajunge la 870 de metri. 
  
  Are un drum de acces de 100 de metri, modernizat in cadrul aceluiasi proiect, instalatie de inzapezit
artificial, transportul pe cablu poate duce 1.200 de persoane pe ora, iar capacitatea partiei este de
aproximativ 200 - 240 de schiori.
  
  Primarul din comuna Jina, Iancu Beschiu, spune ca a considerat necesara aceasta investitie pentru a
creste numarul turistilor din zona si pentru a oferi noi posibilitati de petrecere a timpului liber pentru cei
care vin in Marginimea Sibiului.
  
  Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Nicolae Neagu si Ioan Banciu, cei doi
vicepresedinti ai CJ, deputatul Mircea Cazan si reprezentanti ai constructorului si proiectantului au fost
ieri la Jina, pentru a vedea stadiul acestei investitii si pentru a marca finalizarea lucrarilor la drumul Jina -
Şugag.
  
  "Cred ca drumul Jina - Şugag si partia din localitate sunt foarte importante pentru aceasta zona si cred ca
vor duce la cresterea numarului de turisti", a spus Cindrea.
  
  Partie de 12,4 milioane lei
  
  Primii schiori pot folosi noua partie imediat ce va ninge si se va depune un strat suficient de zapada, insa
instalatia de transport pe cablu si cea de zapada artificiala vor fi functionale cel mai probabil din luna
ianuarie, dupa ce vor fi gata instalatiile electrice. 
  
  Primarul Beschiu spune ca acum au fost lansate licitatiile pentru executarea instalatiilor electrice, iar
pentru finalizarea licitatiei este nevoie de anumite termene ce trebuie respectate.
  
  Lucrarile au inceput in mai 2010, iar termenul de finalizare este aprilie 2013. 
  
  Pana in acest moment sunt gata aproximativ 80 la suta din lucrari, practic au fost realizate partia
propriu-zisa si drumul de acces la teleschi, cele doua podete pentru evacuarea apelor; au fost facute
lucrarile de armare si turnare a fundatiilor pentru teleschi, statiile de inzapezire artificiala, respectiv pentru
masina de batut zapada, s-au facut terasamente si trotuare pentru amenajarea grupurilor sanitare, pentru
podetul de 49 m, rigole pentru scurgerea apelor, a fost achizitionata si montata instalatia de transport pe
cablu si au fost executate diverse lucrari de rezistenta, arhitectura si instalatii.
  
  Primaria comunei Jina i-a cerut Guvernului Romaniei sa suporte o parte din cofinantarea proiectului.
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