Nu e banc! Politistii au interzis autobuzul electric aflat in probe la TPL Suceava
Dinu Zara,

Situatie ilara la Suceava. Autobuzul electric aflat in probe pentru cateva zile la societatea de transport public
local a fost interzis de politisti pe motiv ca nu este inmatriculat in Romania.
Un autobuz propulsta de un motor electric se afla in probe de o saptamana la societatea de transport public local
din municipiul Suceava. Autobuzul a fost utilizat pe traseele TPL Suceava pentru a se vedea daca o astfel de
solutie se poate dovedi viabila pentru transportul local din oras.
Joi dimineata, autobuzul a fost oprit in trafic de un echipaj de politie rutiera, pe strada Traian Vuia, in zona
sensului giratoriu.
In timpul controlului, politistii au constata ca autovehiculul nu detine licenta de transport si nici copie conforma,
motiv pentru care nu poate efectua servicii de transport public local in municipiul Suceava.
Politie Rutiera a permis circulatia autobuzului doar in cursul zilei de joi, pana la epuizarea acumulatorilor.
Incepand de vineri, autobuzul va ramane in garaj pana cand va fi reprezentantii firmei furnizoare in vor lua
inapoi.
Directorul societatii de transport public local s-a aratat deranjat de atitudinea politistilor.

"Sunt 70 de maxi-taxi care circula ilegal in Suceava, dar singura masina pe care o vad este autobuzul electric. Lam adus in probe, suntem multumiti de el si pentru noi ar fi mana cereasca daca am reusi sa cumparam cateva
autobuze electrice", a precizat Darie Romaniuc, directorul TPL Suceava.
Alte stiri din Suceava:
Contrabandisti de tigari urmariti cu focuri de arma, la Izvoarele Sucevei
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