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Raport al dezbaterii publice 
proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea 

serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în Municipiul Braşov 
 
 
Activităţi: 

1. Publicarea proiectului de hotărâre, a expunerii de motive şi a raportului de specialitate 
pe site-ul Primăriei Braşov, 

 https://www.brasovcity.ro/file-zone/proiecte/hotarare/ROESTRT/Anunt-
%20dezbatere%20publica%20modificare%20si%20completare%20Regulament%20taxi.pd
f  – 14.08.2020 
2. Transmiterea proiectului de hotărâre, a expunerii de motive şi a raportului de 

specialitate către mass-media - 14.08.2020 
3. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor sugestiilor şi opiniilor cu valoare de 

recomandare 14.08.2020 – 31.08.2020. 
4. Primirea propunerilor. În perioada legală a fost înregistrată o propunere venită de la  

persoană juridică. Această propunere a fost transmisă prin e-mail.  
5. Nu s-a organizat nici o întâlnire publică, deoarece nu a existat nici o cerere în scris de 

către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. 
6. În urma evaluării proiectul de hotărâre nu a suferit modificări, acesta urmând să intre în 

şedinţa Consiliului Local din luna martie 2021. 
 
 

Propuneri primite în scris 
 
1. Propunere privind scoaterea sancţiunii prin care Poliţia Locală amendează şoferii de taxi, 
care nu se află în maşină sau în apropierea ei. 
 
Răspunsul reprezentantului serviciului de specialitate:  
Referitor la serviciul de transport persoane în regim de taxi, Poliţia Locală semnalează faptul 
că, există taximetrişti care îşi lasă autovehiculul în staţiile taxi pentru mai multe ore mergând 
să desfăşoare alte activităţi, în acest fel fiind perturbată activitatea altor taximetrişti. 
Această situaţie este reglementată la art.80, din regulament, ,,în staţiile de aşteptare vor staţiona 
doar taxiurile disponibile, şoferii având obligaţia de a rămâne în  autovehicul sau în apropierea 
lui. Aşteptarea clienţilor se va face în staţii taxi special amenajate cu marcaje şi plăcuţe 
indicatoare, în limita locurilor stabilite”, însă este necesară introducerea sancţiunii 
corespunzătoare aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor acestui articol, cu 
amendă de la 500 la 1000 de lei. “ 
Acest lucru a fost sesizat şi de către taximetriştii care sunt deranjaţi de faptul că unii colegi îşi 
lasă maşinile în staţia taxi, ei mergând în alte locuri pentru mai mult timp, împiedicând buna 
desfăşurare a activităţii de taximetrie. 

 
Responsabili Legea Nr. 52/2003 
Sorin Toarcea 
 
Elaborat: Oana Chiriţă 

  Propuneri  
1 Numărul de propuneri de inclus în proiectul de regulament: 1  
2 Număr propuneri incluse în proiectul de regulament 0  
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