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Procedura de administrarea si controlul obiectelor pierdute in
mijloacele de transport in comun sau autogara apartinand S.C.
Transurb S.A.Vaslui
Persoanele care isi dau seama ca au pierdut anumite obiecte in
mijloacele de transport in comun trebuie sa sune la numarul de
telefon 0736394080 sau sa trimita un e-mail pe
adresa transurb@yahoo.com.
Atat la telefon cat si pe e-mail, pe langa detaliile personale proprietarul
trebuie sa dea informatii despre data la care a fost pierdut obiectul, locul, culoarea,
tipul de mijlocului de transport in care a fost uitat obiectul ,o descriere cat mai
minutioasa a obiectului dar si a traseului pe care il aveati de urmat in ziua
respectiva.
Toate acestea ii vor ajuta pe reprezentantii S.C. Transurb S.A.Vaslui sa
diferentieze lucrul cautat de proprietar de altele ce pot fi asemanatoare.
Daca obiectul este gasit de unul dintre angajatii S.C.Transurb
S.A.Vaslui,este obligat sa-l predea la dispecerat.
Dispecerul inregistreaza obiectul gasit si-l preda persoanei care se ocupa de
administrarea sediului societatii.
Daca obiectul gasit:
1.-este un act,se inmaneaza Politiei;
2.-detine indicii posibilului proprietar - proprietarii sunt sunati si anuntati sa vina
sa le ridice;
3.-nu detine indicii a posibilului proprietar – sunt pastrate la lucruri pierdute,la
sediul societatii. Lucrurile pot fi revendicate de la sediul S.C. Transurb S.A. Vaslui
timp de pana la 12 luni de la data la care au fost declarate pierdute. De asemenea,
lucrurile pot fi trimise si prin curierat, dar contra cost.
4.-daca obiectul pierdut este un telefon mobil –proprietarul are nevoie de IMEI
(seria telefonului), dar si de numarul inscriptionat pe SIM. Aceste detalii se pot
cere de la reteaua de telefonie mobila cu care proprietarul are contract.
Obiectele nerevendicate devin proprietatea S.C. Transurb S.A. Vaslui si pot fi
vandute, donate sau reciclate. Toate datele personale sunt sterse din obiectele
pierdute si nerevendicate.
Conducerea,

