FOTOGALERIE Consilierii locali craioveni au renuntat la noile autobuze pentru
subventia la energie termica
adevarul,

Alesii locali craioveni au votat ieri, in cadrul sedintei extraordinare, rectificare bugetare prin care 2,5 milioane
de lei, bani alocati in buget pentru achizitionarea de noi autobuze, sa fie redirectionate pentru plata subventiei la
energie termica.
Desi proiectul de rectificare bugetara a fost atacat de consilierul local Virgil Boboc, fost director al Regiei de
Transport in Comun Craiova, consilierii au votat punctul de pe ordinea de zi, banii fiind redirectionati catre
plata datoriilor.
,,Nu putem sa avem un oras modern fara transport modern. Propun ca aceasta suma sa ramana in buget pentru
aceste autobuze, fiindca niciodata nu vor fi suficient de multi bani pentru aceste investitii", a spus Virgil Boboc
in plenul sedintei.
Explicatia pentru schimbare de destinatie a sumei de bani a venit de la directorul economic al Primariei Craiova,
Nicolae Pascu. ,,Din acesti bani vom platim furnizarea energiei termice la populatie pana la nivelul lunii
februarie, care era neachitata. Daca, la sfarsitul trimestrului trei, veniturile vor creste, poate se va introduce din
nou aceasta cheltuiala in bugetul local", a raspuns Nicolae Pascu.

Click pe poze pentru FOTOGALERIE cu autobuzele jerpelite din Craiova !
Regia Autonoma de Transport Craiova intentiona sa achizitioneze 20 de autobuze nou-noute anul acesta, in
bugetul pe anul 2011 fiind prevazute 2,5 milioane de lei pentru aceasta investitie. Noile mijloace de transport in
comun trebuiau sa inlocuiasca rablele marca UDM 112, vechi de doua decenii, care circula pe traseul 2
Cernele - Piata Mare.
Parc auto RAT bun de casatRegia 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.

