Craiova: Prea saraci sa cumpere autobuze second-hand. 20 de masini vor duce
oltenii din Cernele la Piata
adevarul,

Primaria a prevazut in buget 2,5 milioane de lei, din care vor fi achizitionate 20 mijloace de transport in comun
noi. Municipalitatea craioveanaintentioneaza sa cumpere 20 de autobuze nou-noute. Acestea vor inlocui rablele
marca UDM 112, vechi de doua decenii, care circula pe traseul 2 Cernele - Piata Mare.
Din aceasta vara, craiovenii ar putea calatori in 20 de mijloacele de transport in comun nou-noute. Achizitia
urmeaza sa fie facuta de Primaria Craiova, suma de 2,5 milioane de lei fiind deja prevazuta in bugetul orasului
pe anul 2011. Desi autobuzele vor fi date in folosinta Regiei Autonome de Transport (RAT) Craiova, procedura
de achizitionare va fi derulata de catre primarie.
Tramvaiul nu va fi accesibil pe traseul 2
,,Dorinta noastra este ca in martie si aprilie sa aiba loc licitatiile, iar din iunie si iulie sa primim deja autobuzele.
Asa speram noi sa se intample, desi nu este organizata de noi licitatia", a declarat seful RAT Craiova, Marinel
Florescu.
Cu siguranta noile autobuze nu vor fi second-hand, pentru ca edilii sunt hotarati sa investeasca in autovehicule a
caror intretinere sa nu coste mult. De-a lungul anilor s-a constatat ca autobuzele achizitionate deja cu multi

kilometri rulati sunt mai greu de intretinut, iar investitia mai mica nu renteaza in cele din urma. Cel mai
probabil, noile autobuze vor inlocui uzatele autovehicule care circula pe traseul 2 Cernele - Piata Mare.
Decizia de a inlocui autobuzele de pe respectiva ruta vine si ca urmare a faptului ca tramvaiul va fi inaccesibil
craiovenilor pe anumite portiuni din cauza lucrarilor de realizare a pasajului suprateran de la kilometrul 0 al
orasului. Pe traseul Cernele - Piata Centrala circula 38 de autobuze marca UDM 112. ,,Avem autovehicule vechi
de peste 20 de ani cu norma de casare indeplinita si care vor fi casate imediat ce le vom primi pe cele noi", a
mai spus seful RAT.
Parc auto RAT bun de casat
Regia Autonoma de Transport Craiova detine un parc auto cu 176 de autobuze si 34 de tramvaie. Din numarul
total de autovehicule, 38 sunt marca UDM 112, avand o vechime mai mare de 20 de ani si milioane de kilometri
la bord. Alte rable mai circula si pe ruta Gara-Romanesti, insa calatorii mai au de asteptat pana cand edilii vor
face urmatoarea investitie in parcul auto al Craiovei.

