
Proiectul taximetriei, modificat din nou
� Consilierii locali s-au razgandit din nou in ceea ce priveste regulamentul de taxi in <a
href="http://www.sibiul.net/sibiu.php" title="Sibiu">Sibiu</a> si au propus din nou un tarif minimal, de
7.000 de lei pe kilometru � In schimb taxele de autorizare au fost reduse la aproape jumatate din cat s-a
propus in urma cu cateva zile � Noile tarife vor intra in vigoare de luna viitoare, iar numarul de taximetre
a fost limitat la 1100, desi initial au fost propuse 1250 de masini<br />  <br />  Dupa ce au amanat
proiectul de hotarare privind regulamentul de taximetrie la nivelul municipiului Sibiu, alesii locali au
revenit ieri cu amendamente prin care modifica tarifele minimale de la 5000 de lei la 7000 de lei.<br /> 
Pana luna trecuta tarifele propuse erau de minim 8000 de lei, in timp ce majoritatea operatorilor de
taximetrie practica deja un tarif de 7000 de lei/km.<br />  Desi initial, erau propuse tarife de 5000 de lei
pe kilometru in dezbaterile ce au avut loc zilele trecute, acestea au fost majorate ajungand la preturi total
nefavorabile cetatenilor, care vor fi nevoiti sa foloseasca mijloacele de transport in comun.<br />  In
sedinta din luna noiembrie primarul <a
href="http://www.sibiul.net/personalitati-sibiene/klaus-johannis.html" title="Klaus Johannis">Klaus
Johannis</a> a retras proiectul legat de noile reguli de taximetrie, pe motiv ca nu este suficient lamurit in
aceasta problema, iar ieri a declarat ca, dupa dezbaterile publice aceasta este solutia cea mai buna. In
sedinta de ieri, consilierii au mai decis ca autoturismele pentru care se elibereaza autorizatie in vederea
transportului in regim de taxi sa fie vopsite in culoarea galbena de la linia mediana in sus pana la 1
ianuarie 2005, iar complet in culoarea galbena pana la 1 iunie 2005. Potrivit noului regulament in Sibiu ar
urma sa mai fie acreditate cel mult 1100 de masini, dintre care 750 pentru firmele de taxi, 300 pentru
independenti si 50 pentru transportatorii de marfa.<br />  
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