ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR
Vă informăm că termenul limită pentru eliberarea titlurilor de călătorie gratuite,
valabile în anul 2020, pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Zalău și alte
categorii de beneficiari aprobate prin HCL nr. 443/20.12.2012, este data de 31 Ianuarie
2020.
DUPĂ DATA DE 31 IANUARIE 2020 SE VOR APLICA SANCȚIUNI
CONTRAVENȚIONALE BENEFICIARILOR CARE VOR CĂLĂTORII PE
MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ÎN MUNICIPIUL ZALĂU ȘI CARE NU
AU SOLICITAT ELIBERAREA TITLURILOR DE CĂLĂTORIE.
Astfel, beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în baza titlurilor
de călătorie eliberate gratuit, anual, de S.C. TRANSURBIS S.A., toți PENSIONARII cu
domiciliul în municipiul Zalău, indiferent de vârsta sau motivele de pensionare, precum și
persoanele vârstnice definite conform Art. 1 alin. 4 din Legea 17/ 2000 republicată privind
asistența socială a persoanelor vârstnice (persoanele care au îndeplinit vârsta de pensionare
stabilită de lege) și ALȚI BENEFICIARI (veterani de război, invalizi și văduve de război
precum și eroi, martiri ai Revoluției din Decembrie 1989, pentru persoanele persecutate din
motive politice, persoane deportate în străinătate ori constiuite prizonieri).
Actele necesare și titlurile de călătorie vor fi distribuite în punctele de vânzare bilete și
abonamente ale societății.
Actele solicitate pentru PENSIONARI:
1. o fotografie tip buletin;
2. copie și original cupon pensie/copie și original decizie de pensionare;
3. copie și original BI/CI;
4. declarație privind acordul prelucrării datelor personale.
Actele solicitate pentru ALȚI BENEFICIARI:
1. copie și original certificat/ legitimație/ document care îi conferă una din calitățile
menționate, în termen de valabilitate;
2. o fotografie tip buletin;
3. copie și original BI/ CI;
4. declarație privind acordul prelucrării datelor personale.
Beneficiarii vor depune aceste documente la unitățile de distribuire bilete și abonamente a
S.C. Transurbis S.A. situate în Zalău:
1. Sediul S.C. Transurbis S.A. (Str. Fabricii, nr. 30/A), de luni până joi, între orele 0700-1530 și
vineri, între orele 0700 – 1300;
2. Cartierul Brădet (Str. Gh. Doja) zilnic, între orele 0600 - 2300;
3. Clădirea Transilvania (Piața Unirii) de luni până vineri, între orele 0600 - 2200, sâmbătă 7001500, duminica închis;
4. Uz Casnic (Str. Armoniei), de luni până vineri, între orele 0600 - 2200, sâmbătă 700-1500,
duminica închis;
5. Gara CFR (B-dul M. Viteazul) zilnic, între orele 0600 - 2300.
CONDUCEREA

