
NOILE LOCURI DE AȘTEPTARE TAXI  
DIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ

În ședința de Consiliu Local din data de 28 septembrie 2022, au fost aprobate noile locuri de
așteptare a taxiurilor, rezultând un număr de 91 locuri, după cum urmează:

1. strada Traian Doda – începând de la intersecția cu strada Ardealului (10 locuri)
2. strada Ardealului – în dreptul Palatului Korongy (7 locuri)
3. Parcul Dragalina (9 locuri)
4. Parcare Mall (5 locuri)
5. strada Calea Severinului – în apropierea stației de autobuz (2 locuri)
6. strada Aleea Liliacului – de la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918 (Cartier Nord) – 9

locuri
7. strada Ardealului – începând de la intersecția cu strada Pavel Chinezul (Cartier Pipirig) –

10 locuri
8.  În fața S.C. Brayon Taxi S.R.L. (cartier Pipirig) – 5 locuri
9. în fața Spitalului municipal de Urgență Caransebeș (5 locuri)
10.  În spatele Gării Caransebeș în parcarea amenajată de lângă carosabil (10 locuri)
11. Cartier Balta Sărată – în fața blocului nr. 10 (5 locuri)
12. Parc Teiuș (2 locuri)
13. strada Ardealului (Cartier Pipirig) – lângă Școala Generală nr. 2 (5 locuri)
14. strada  Avram Iancu  –  primele  7  locuri  de  parcare  de  la  intersecția  cu  strada  Piața

Lemnelor, către strada Libertății (7 locuri)

Încurajăm atât transportatorii autorizați, cât și cetățenii municipiului Caransebeș, să propună,
unde este cazul, suplimentarea locurilor de așteptare taxi în stațiile deja existente sau să recomande
înființarea altor locuri de așteptare, în funcție de nevoile și necesitățile zilnice.

Întrucât  taximetriștii  plătesc  o  taxă  lunară  pentru  locurile  de  așteptare  taxi,  sfătuim ceilalți
participanți la trafic să nu ocupe în mod abuziv aceste locuri destinate așteptării clienților taxi, dar și
agenților economici care descarcă marfă în imediata vecinătate a punctelor de lucru, în aceste cazuri
urmând a se sesiza Poliția Locală pentru aplicarea sancțiunilor impuse de lege.

Propunerile  și  sesizările  privind  activitatea  de  taximetrie  se  pot  face  pe  adresa  Primăriei
municipiului Caransebeș, Piața Revoluției, nr. 1, la compartiment Autorizări, Control Comercial, sau
compartiment  Relații  cu Publicul,  Registratură și  Arhivă,  la  numărul  de telefon 0255/514885,  Fax
0255/515139  sau  pe  adresele  de  e-mail:  primaria.caransebes@gmail.com și
controlcomercial@primaria-caransebes.ro

Compartiment Autorizari,  Control Comercial
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