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ANEXĂ  nr. 2 LA  H.C.L.  Nr. 456 / 29.06.2009 
republicata cf.  H.C.L.  Nr. 539 / 27.07.2009 

  
 

REGULAMENT 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în zona Gării 

din Municipiul Braşov 
 
 
 
  

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE  
 
Art.1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de organizare  şi desfăşurare 
a activităţii de transport şi a activităţilor conexe în zona Gării din Municipiul 
Braşov.  
 
Art.2. Prevederile prezentului regulament se referă la următoarele activităţi care 
se desfăşoară în zona Gării din Municipiul Braşov: 

- urcarea/coborârea pasagerilor care utilizează serviciul de transport 
public local prin curse regulate efectuat de către operatorul de transport 
conform Planului de servicii aprobat de Consiliul Local; 

- staţionarea autovehiculelor care execută serviciul de transport persoane 
şi bunuri sau mărfuri în regim de taxi, în vederea îmbarcării/debarcării 
clienţilor; 

- staţionarea autovehiculelor destinate serviciului de transport public 
local; 

- parcarea autovehiculelor private; 
- comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice; 
 
CAP. II  SERVICIILE DE TRANSPORT  
 
SECŢIUNEA 1. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN 
CURSE REGULATE 

 
Art. 3. Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate  se 
efectuează de către operatorul de transport  în baza Contractului nr. 68269 din 
04.10.2006 şi a Planului de servicii aprobat de Consiliul Local. 
 
Art. 4. Pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor care utilizează serviciul de 
transport public local s-au amenajat şi semnalizat 4 (patru) peroane. 
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SECŢIUNEA 2. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN 
REGIM DE TAXI 
 
Art. 5. In zona Gării s-au amenajat şi semnalizat 70 locuri de staţionare 

destinate serviciilor de transport public local; 
 
Art. 6. Pentru serviciul de transport persoane în regim de taxi s-a amenajat 

o staţie taxi corespunzătoare, cu un număr de 55 locuri de aşteptare a taxiurilor 
pentru clienţi, pe 3 benzi pentru staţionare (2 laterale stânga şi o banda laterală 
dreapta) şi o bandă pentru circulaţia taxiurilor;    
 

Art. 7. Pentru serviciul de transport bunuri sau mărfuri în  regim de taxi     
s-au amenajat 5 locuri  de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi; 

 
Art. 8. Accesul  autovehiculelor taxi se va face numai dinspre parcarea 

centrului comercial poziţionat în partea stângă a Garii (partea dinspre Vest) – 
conform semnalizării avizată de către Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei 
Municipiului Braşov, de Poliţia Municipiului Braşov şi de operatorii şi 
transportatorii autorizaţi pentru  transport public local de persoane; 

 
Art. 9.  
(1) Pe lângă obligaţiile taximetriştilor prevăzute în Legea nr. 38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi în Regulamentul privind organizarea şi 
executarea  serviciului  de  transport în regim de taxi şi de transport  în regim de 
închiriere, în municipiul Braşov aprobat prin HCL nr. 159/2008, republicată, 
taximetriştii au următoarele îndatoririi: 

 
a) să respecte semnificaţia indicatoarelor privind accesul spre/dinspre 

staţia taxi; 
b) să oprească şi să staţioneze numai în staţia taxi amenajată şi 

semnalizată corespunzător; 
 
(2) Pe lângă îndatoririle prevăzute la alin.(1) – taximetriştii mai au şi 
următoarele obligaţii:  
    a)  să nu oprească sau să  staţioneze în staţiile R.A.T., în Autogara 1 şi  
         în zona accesului spre/ dinspre peroanele R.A.T. şi Autogara 1; 
    b)  să nu oprească sau să staţioneze în  parcările cu plată amenajate;  
 
(3) În cazul în care locurile destinate aşteptării taxiurilor pentru clienţi 

sunt ocupate în totalitate este interzisă staţionarea taxiurilor în zona Gării. 
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Art. 10.  
(1) Pentru nerespectarea  semnalizării şi reglementărilor privind accesul şi 

staţionarea taxiurilor, autorităţile competente  vor aplica amenzi conform 
reglementările legale în vigoare,   iar autorizaţia taxi se va reţine. 

(2) Autorizaţia taxi reţinută împreună cu o copie după procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei  se va transmite autorităţii de autorizare din cadrul 
Primăriei Municipiului Braşov în maxim 5 zile de la constatare în vederea 
retragerii prin Dispoziţie de Primar. 

(3) În cazul abaterilor repetate ale transportatorului autorizat ( la a 3-a 
abatere constatată) se va retrage  autorizaţia de transport, ceea ce duce la 
retragerea tuturor autorizaţiilor taxi atribuite prin Dispoziţie de Primar. 

 
 

SECŢIUNEA 3. ALTE SERVICII DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL  
 
Art. 11. Accesul în Autogara 1 se va face prin faţa centrului comercial 

situat în partea de Est a Gării iar ieşirea se va face pe aleea carosabilă cuprinsă 
între staţia de benzină şi centrul comercial mai sus menţionat. 

 
Art. 12. Pe lângă obligaţiile operatorilor de transport/transportatorilor 

autorizaţi care execută serviciile de transport public local şi judeţean prin curse 
regulate speciale, prevăzute în Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 
972/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea 
transportului public local şi a caietului de sarcini cadru al serviciilor de transport 
public local şi în Regulamentul privind efectuarea serviciilor de transport public 
local, în municipiul Braşov aprobat prin HCL nr. 160/2008, republicată, aceştia  
au următoarele obligaţii: 

 
(1) pe raza municipiului Braşov în mod special în zona Gării se vor 

respecta prevederile caietului de sarcini - Anexă la Licenţa de Traseu 
în ceea ce priveşte staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor 
conform contractelor încheiate şi/sau avizului autorităţii administraţiei 
publice locale, amenajate şi semnalizate corespunzător reglementărilor 
legale; 

(2) să nu oprească sau să  staţioneze în staţiile R.A.T., în Autogara 1 şi în 
zona accesului spre/ dinspre peroanele R.A.T. şi Autogara 1; 

(3) să nu oprească sau să staţioneze în  parcările cu plată amenajate;  
 
Art. 13. Este interzisă îmbarcarea/debarcarea călătorilor pe domeniul 

public din zona Gării, cu excepţia celor prevăzute la Art.12, alin.(1). 
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Art. 14. 
(1) Pentru nerespectarea  semnalizării şi reglementărilor privind accesul şi 

staţionarea autovehiculelor, autorităţile competente  vor aplica amenzi conform 
reglementările legale în vigoare odată cu reţinerea Licenţei de traseu. 

(2) Licenţa de traseu reţinută împreună cu o copie de pe procesul-verbal 
de constatare a contravenţiei  se va transmite emitentului în maxim 5 zile de la 
constatare în vederea luării masurilor legale ce se impun. In cazul în care 
Licenţa de traseu sau avizul pentru staţie este emis de către Primăria 
Municipiului Braşov acestea se vor retrage prin Dispoziţie de Primar. 

 
Art.15. 
Constatarea şi sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară  

activităţi de transport persoane şi de îmbarcare/debarcare călători în zona Gării 
fără a deţine documentele prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea 
desfaşurarii acestor activităţi se vor face de către reprezentanţii organelor de 
control autorizate. 

 
  
 

CAP. III ALTE DISPOZIŢII 
 
 
 Art. 16. În zona Gării s-a convenit înfiinţarea unui post fix de poliţie unde 
vor acţiona structurile Poliţiei Comunitare, Poliţiei Municipiului Braşov şi 
Poliţiei Transporturi Braşov;  
 

Art. 17. Supravegherea video se va face permanent şi prin cele 4 (patru) 
camere instalate. 

 
Art. 18. În vederea menţinerii siguranţei şi confortului călătorilor, se 

interzice practicarea jocurilor de noroc, comercializarea şi consumul băuturilor 
alcoolice în incita şi imediata apropiere a Gării; acest lucru fiind permis numai 
în locurile autorizate şi special amenajate  . 
 
 

Art. 19. Oprirea şi staţionarea autoturismelor private se va face numai în 
parcările special amenajate şi semnalizate. 
 
 
 Art. 20. Transportatorii autorizaţi au obligaţia instruirii taximetriştilor 
firmei  cu privire la respectarea prevederilor legale în vigoare şi a prezentului 
regulament. 
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Art. 21 Se interzice accesul şi staţionarea autovehiculelor purtând 
însemnele TAXI în parcările cu plată amenajate în zona Gării (chiar dacă nu 
sunt în timpul efectuării serviciului de transport în regim de taxi ). 

 
 
Art. 22 Se interzice atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită la 

peroanele staţiei CFR, holul caselor de bilete, zonele adiacente căii ferate, în 
vederea practicării de transport persoane fără autorizaţie, precum şi îndemnul 
sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de 
fapte. 

 
Art. 23 Se interzice atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită la 

peroanele staţiei CFR Braşov, holul caselor de bilete, zona adiacentă căii ferate, 
în vederea practicării de cazări persoane, la persoane fizice, juridice, precum şi 
îndemnul sau determinarea în acelaşi  scop, a unei persoane la săvârşirea unor 
astfel de fapte.  

 
Art. 24. Accesul autovehiculelor în vederea aprovizionării societăţilor 

comerciale care au magazine în zona Gării se va face pe baza permiselor de 
liberă trecere (LT) eliberate de către Primăria Municipiului Braşov respectându-
se prevederile  HCL nr. 243/2005, republicată ( zona Gării fiind asimilată cu 
Zona centrală). 

 
Art. 25  Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost 

săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: 
     
    a) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei aplicabilă persoanelor fizice sau  
         persoanelor juridice pentru nerespectarea prevederilor art. 22; 
     b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei aplicabilă persoanelor fizice sau  
         persoanelor  juridice pentru nerespectarea prevederilor art. 23. 
     c) pentru nerespectarea prevederilor art. 21 se vor aplica sancţiuni conform  
         art. 10. 
 
 Art. 26 Contravenţiile se constată de către primar, împuterniciţii acestuia, 
ofiţerii sau agenţii de poliţie, lucrătorii poliţiei comunitare (locale), ofiţerii şi 
subofiţerii jandarmeriei” 

 
 


