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Comunicat de presă  

 
 

Taxiurile, la control! Politiștii locali de la Rutieră i-au verificat pe taximetriștii 

opriți în stațiile destinate lor. Au fost legitimați 47 de șoferi staționați în așteptarea 

clienților din zona centrală a orașului. 

Echipele de la Serviciul Rutier din cadrul Poliției Locale Brașov le-au solicitat 

conducătorilor auto toate documentele și autorizațiile pe care trebuie să le dețină o 

persoană pentru a desfășura această activitate pe raza municipiului, conform Legii nr. 

38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.  

Echipajele de la Rutieră au verificat următoarele documente: “cartea de 

identitate, permisul de conducere - să nu avem surpriza că șoferul are permisul de 

conducere expirat sau chiar suspendat. Asigurarea de răspundere civilă – și pentru 

terți și bagajele acestora – certificatul de înmatriculare. De asemenea, s-a verificat 

valabilitatea inspecției tehnice. În cazul în care inspecția tehnică a mașinii este 

expirată, se suspendă autorizația de taximetrie, de către organul emitent, în speță 

Primăria, iar la următoarea abatere a taximetristului în cauză Primăria Brașov îi 

suspendă autorizația și atunci respectivul conducător auto nu mai poate desfășura 

activitatea de taximetrie. În același timp, s-a verificat existența atestatului profesional, 

act ce poate fi obtinut în urma unui examen susținut la Autoritatea Rutieră Română 

(ARR), instituție care și emite documentul de atestare”, a precizat șeful Serviciului 

Circulație Rutieră de la Poliția Locală Brașov, Ion Cătălin. 

Politiștii locali rutieriști au mai inspectat și existența ecusoanelor taximetriștilor, 

legitimație ce trebuie expusă la loc vizibil, dar și afișarea tarifului și a numerelor de 

identificare. 
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“În această acțiune am mers și pe linia prevenirii. Am început cu zona centrală a 

orașului, fiind și zona unde sunt și cele mai multe taxiuri pentru ca e sectorul cu cel mai 

mare aflux de turiști. Din fericire nu au fost constatate abateri, nici măcar avertismente 

nu am dat!”, a mai declarat Ion Cătălin.  

Au fost taximetriști care, la vederea oamenilor legii, și-au încuiat mașinile și s-au 

“evaporate”. Politiștii locali au bănuit că șoferii erau în negerulă cu actele, însă în 

momentul respectiv nu au putut face verificările pe această linie de muncă.  

În urma cu aproximativ o lună, Poliția Locală Rutieră a desfășurat o acțiune de 

control similară, însă atunci au fost depistați cinci taximetriști în neregulă, fapt pentru 

care au și primit amenzi în valoare totală de 1420 de lei și șase puncte penalizare. 

Rutieriștii de la Poliția Locală Brașov vor continua aceste controale și în perioada 

următoare. 
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