
 

 

 
  

 

 

 

     

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR 

 

Principalele obligatii ale utilizatorilor conform Regulament pentru efectuarea 

serviciului  public de transport local  de personae: 

 

Va aducem la cunostinta Art. 27 din Regulament: 

ART. 27 

    Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele: 

    a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege; 

    b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, 

conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea; 

    c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza 

contractelor; 

    d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat; 

    e) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi 

cu ceilalţi utilizatori. 

f) la transportul animalelor de companie, detinatorii acestora au urmatoarele obligatii: 

− Cainii de talie medie si mare vor fi tinuti in lesa si vor purta botnita; 

− Cainii de talie mica vor fi tinuti in lesa, in brate sau in cusca ori geanta de transport; 

− In mijlocul de transport in comun va urca maxim un caine insotit de detinator; 

− Detinatorul achita si composteaza si pentru caine un bilet de calatorie; 

− Lesa cainlor va fi prinsa de zgarda sau ham; 

− Câinele trebuie sa fie îngrijit și educat pentru a nu provoca deranj pentru restul 

călătorilor. 

Conducătorul autovehicului are dreptul sa solicite persoanei insotite de caine parasirea mijlocului 

de transport in situatia in care nu sunt respectate prevederile prezentului articol, iar aceasta este 

obligata sa se conformeze; 

Persoana insotita de caine va alege cea mai libera zona a mijlocului de transport in comun si va 

evita orele de varf si mijloacele de transport aglomerate. Se va considera mijloc de transport 

neaglomerat acela care prin numarul de calatori permite tinerea cainelui la cel putin 1 metru 

distanta de ceilalti calatori. 

 

 

 

 

CONDUCEREA 
    

SC TRANSURBIS SA 
Zalãu,  StradaFabriciinr.30/A, Judeţul Sãlaj 

Telefon/Fax: (40)/260/617790 

http://www.tuz.ro   e-mail: transurbis@yahoo.com 


