
Repornirea tramvaiului, amanata din motive financiare
Traditia Rasinariului inca nu va reinvia. Tramvaiul spre Sibiu nu va fi pus ^n functiune curand pentru
calatori. Desi autoritatile locale anuntau ca acesta va reporni incepand cu luna iunie, raspunsul primit in
urma aprobarii finantarii proiectelor prin GAL Marginimea Sibiului nu a fost intocmai unul favorabil.
"Din pacate, proiectul pe care l-am depus pentru construirea unui nou depou la Rasinari nu a primit
finantare pe Masura 313. Asteptam o noua runda de finantari pe perioada 2014-2020, ca sa gasim o
finantare specifica acestui obiectiv al nostru, adica tramvaiul de la Rasinari la Sibiu", a spus Bogdan
Bucur, primarul comunei Rasinari. Acesta a explicat si ca proiectul ajuns la Bucuresti a fost respins,
deoarece "fondurile respective erau pentru mocanita, nu pentru tramvai. Mocanita, pe legile de transport,
apartine de transportul feroviar, iar tramvaiul de cel 
  
  local. Sunt doua legi diferite. Şi au zis ca, cu toate ca tramvaiul de la Rasinari este pe ecartament ingust
de un metru, la fel ca mocanita, banii alocati pe aceste masuri erau, de fapt, pentru mocanita, si nu pentru
tramvai. Dar eu sper sa gasim alte masuri", a conchis primarul, gandindu-se si la o eventuala imbunatatire
a proiectului, prin repararea caii ferate.
  
  Teste in toamna
  
  Pana cand va primi o noua finantare, primarul anunta ca doreste sa mute statia de redresare si de
transformare la Sibiu. "in momentul de fata ne ocupam de obtinerea autorizatiei. Sigur intr-o luna le avem
mutate la Rasinari, ca sa putem alimenta linia cu electricitate pentru a vedea daca putem da drumul la
tramvaie", a adaugat Bogdan Bucur. De altfel, daca totul va decurge bine, se vor face si cateva teste pe
aceasta linie, in toamna. Rasinariul a legat si unele contacte cu societati de transport din Germania si
Austria pentru a reinnoi parcul de tramvaie. Planul spune si ca, pentru a nu mai construi in zona gradinii
zoologice un triunghi unde sa intoarca, vatmanul va putea sa conduca la doua capete. 
  
  Dupa ce va fi pus in functiune, va fi reluata si colaborarea cu Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu,
pentru diferite reprezentatii. Anul trecut, pretul unei calatorii dus-intors pe distanta Sibiu-Rasinari a fost
in jur de zece lei de persoana.
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