Slatina: Majorare de tarif pentru transport, cu perioada de proba
adevarul,

Mii de slatineni aleg transportul in comun, cu cel mai mic tarif pe tara. Primaria Slatina a majorat, dupa cinci
ani, tarifele, reactia calatorilor fiind testata din septembrie.
Cinci ani au circulat slatinenii cu autobuzele Loctrans cu bilet de un leu. Sfarsitul lui 2010 le-a adus tarife mai
mari, majorarea pretului biletelor si abonamentelor fiind pusa pe seama evolutiei indicelui preturilor de consum
si ratei inflatiei. Desi noile tarife au fost aplicate inca din luna septembrie, consiliul local a aprobat hotararea
abia pe 8 decembrie. ,,Prin septembrie am aplicat noile tarife, mergand pe principiul unei luni de incercare, sa
vedem cum reactioneaza oamenii. Nu am avut plangeri, pentru ca majoritatea clientilor nostri se asteaptau de
mult la mariri. Asa ca de la 1 octombrie am aplicat noile preturi. Cum n-am avut nicio divergenta cu calatorii,
hotararea a fost aprobata acum si de consiliul local.", arata Liviu Mircea Dan, directorul societatii de transport in
comun aflata in subordinea Consiliului Local Slatina. Calatorii nu se plang de pret, mai ales daca raporteaza
costul unei calatorii cu autobuzul la cel al unei curse cu taxiul. ,,Merg frecvent cu autobuzul si nu mi se pare
scump. Economisesc zilnic pentru alte trei calatorii fata de o cursa cu taxiul pana acasa", ne-a spus Ioana
Prepelita, unul dintre calatori.

Pe unele trasele, autobuzele circula arhipline
Peste 6000 de calatori pe lunaLoctrans pune la dispozitia transportului intern 14 autobuze: zece cu capacitate de
70 de locuri (20 pe scaune) si patru cu capacitate de 100 de locuri (34 pe scaune). Pe cele 13 trasee se efectueaza
50 de curse pe zi. ,,Lunar, avem in medie circa 6000 de calatori cu bilet. Abonati sunt in jur de 600, dintre care
jumatate cu reducere de 75% pentru elevii care invata la Liceul Agricol si cei care locuiesc in Cireasov si Satu
Nou si de 50% pentru ceilalti elevi si studenti. Avem cel mai mic pret pe tara. Din 2005 doar Slatina si
Targoviste au aplicat tarif de un leu", mai spune directorul.Marirea nu este semnificativa, la pretul unui bilet
fiind adaugati 50 de bani. Noile tarife sunt: bilet 1 calatorie- 1,50 lei, bilet 2 calatorii- 2,50 lei, abonament 1
calatorie- 33 lei/ luna si 18 lei/ 15 zile, abonament 2 calatorii- 49 lei/luna si 26 lei/15 zile, abonament 4 calatorii66 lei/luna si 35 lei/15 zile.

