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Jelentős összegek buszvásárlásra
Szászmillió lej hibrid autóbuszok vásárlására
• Marosvásárhelyen
38 hibrid autóbuszt
fog vásárolni a város-
háza. A dízel-elekt-
romos járművek ösz-
szértéke 104 millió
lej, ennek nagy részét
uniós támogatásként
kapja meg a város.

SIMON VIRÁG

A z ünnepek küszöbén írták 
alá a Központi Fejlesztési Ré-
gió székházában azt a támo-

gatási szerződést, melynek alapján 
Marosvásárhely 87 399 429 lejt kap 
uniós forrásokból autóbuszok vásár-
lására. Ehhez 18 millió lejes önrészt 
kell biztosítania. A környezetkímélő 
és modern, 12 méteres buszok alkal-
masak lesznek arra, hogy gyorsan és 
megfelelő körülmények között szál-
lítsák az utasokat. A fejlesztési régió 
vezetője, Simion Crețu szerint a tá-

mogatás révén Marosvásárhelyen le 
lehet cserélni a régi autóbuszokat, az 
új buszokkal pedig ösztönözni lehet 
a lakókat, hogy minél többen utazza-
nak a tömegközlekedési járművekkel. 

A megnyert pályázat értelmében 
2024-ig 33 százalékkal szeretnék nö-

velni az utasok számát, azt remélik, 
sikerül elérni, hogy évente 1 364 000 
személy utazzon autóbusszal. Azt 
nem tudni, hogy a nyertes pályázat 
nyomán mikor lesznek korszerű au-
tóbuszok Marosvásárhelyen, előre-
láthatón jövő év végéig.

Zajlik a járműpark felújítása

Jelenleg három forrásból újítja fel 
a városháza a közszállítási válla-
lat járműparkját. Bankkölcsönből 
dízel autóbuszokat vásárol a város, 
ezt  a beszerzést már elindították. 

A korábban említett régióügynök-
ségen keresztül zajló pályázat mel-
lett van még a városnak egy meg-
nyert pályázata, melynek alapján 
a fejlesztési minisztérium 47 elekt-
romos buszt vásárol Marosvásár-
helynek. Ezt a versenytárgyalást is 
kiírták már, Marosvásárhely más 
városokkal van összekap-
csolva, így a kivitelezőnek 
több mint 100 járművet kell 
majd leszállítania. Egyéb-
ként ahhoz, hogy a helyi 
közszállítási vállalat zökke-
nőmentesen ki tudja szolgál-
ni a város lakosságát, 138 különbö-
ző méretű járműre van szüksége. 
Jelenleg a közszolgáltatást a Sile-
tina céggel együtt végzik, de már 
megszületett a tanácshatározat 
ezen együttműködési szerződés 
felbontásáról. Ez azt jelenti, hogy 
2020 áprilisától a városhoz tartozó 
közszállítási vállalatnak egyedül 
kell lefednie az útvonalakat, illet-
ve biztosítania a járműveket.

A jelenlegi járműpark nagyon elavult, sok 
autóbusz megérett már a cserére
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