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BULETIN INFORMATIV 

 
 

Conform Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare 

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea SALUBTIS SA pot fi 
accesate aici:  https://salubris.ro/despre-noi/legislatie-2/  

 

 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
Structura organizatorică este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor şi 

poate fi vizualizată la următorul link: https://salubris.ro/despre-noi/organizare-si-

functionare/ 

 

ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR 

Atribuţiile serviciilor şi compartimentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiei care poate fi accesat aici:  

https://salubris.ro/despre-noi/organizare-si-functionare/ 

 

PROGRAM DE FUNCȚIONARE 

Luni – Joi:      07:00 – 15:30 

Vineri:            07:00 – 13:00 

 

PROGRAM CASIERIE 

Luni – Vineri:   08:00 – 16:00 

 

PROGRAM BIROU DE  MANAGEMENT CALITATE, MEDIU ȘI RELAȚII CU PUBLICUL 

Luni – Joi:      07:00 – 15:30 

Vineri:            07:00 – 13:00 

 

PROGRAM DE  AUDIENȚE DIRECTOR GENERAL 

- este suspendat în condițiile pandemiei de Covid-19 

http://www.salubris.ro/
https://www.facebook.com/SalubrisIasi/
mailto:office@salubris.ro
https://salubris.ro/despre-noi/legislatie-2/
https://salubris.ro/despre-noi/organizare-si-functionare/
https://salubris.ro/despre-noi/organizare-si-functionare/
https://salubris.ro/despre-noi/organizare-si-functionare/
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CONDUCEREA 

 
Componenţa Consiliului de Administraţie (CA) şi director SALUBRIS SA:  

 

NECULAU CĂTĂLIN, administrator executiv din data de 28.09.2017, director general din 

data de 01.11.2018, administrator executiv – director general din data de 07.06.2019 in 

baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016;  

 

CIOBANU IOAN, administrator neexecutiv din data de 06.12.2004; administrator 

neexecutiv din data de 07.06.2015 in baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 

109/2011; administrator neexecutiv din data de 07.06.2019 in baza procedurii de selectie 

prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016; presedintele consiliului de 

administratie; membru comitet de nominalizare si remunerare  

VORNICU CARMEN – PAULA, administrator neexecutiv din data de 07.06.2015 in baza 

procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011; administrator neexecutiv din data de 

07.06.2015 in baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011; administrator 

neexecutiv din data de 07.06.2019 in baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 

109/2011 aprobata prin legea 111/2016;   

 

SAUCIUC CLAUDIU – NARCIS, administrator neexecutiv din data de 06.06.2011; 

administrator neexecutiv din data de 07.06.2015 in baza procedurii de selectie prevazuta 

de O.U.G. 109/2011; administrator neexecutiv din data de 07.06.2015 in baza procedurii de 

selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011; administrator neexecutiv din data de 07.06.2019 in 

baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016;  

  

IONESCU MARIUS, administrator neexecutiv din data de 07.06.2019 in baza procedurii de 

selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016;  

  

NEDELCU NICOLETA administrator neexecutiv din data de 07.06.2019 in baza procedurii 

de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016; 

 

Informațiile referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese pot fi accesate la 

adresa: https://salubris.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/echipa-manageriala/ 

http://www.salubris.ro/
https://www.facebook.com/SalubrisIasi/
mailto:office@salubris.ro
https://salubris.ro/wp-content/uploads/2019/07/4-SAUCIUC-CLAUDIU-NARCIS.pdf
https://salubris.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/echipa-manageriala/
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PERSOANA RESPONSABILĂ CU FURNIZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE 

 
MARIA-GABRIELA HUȚANU 
Asistent manager  
Telefon: 0332 809 779 
Mobil: 0732 667 767 
Email: gabriela.hutanu@salubris.ro 

 
COORDONATELE DE CONTACT 

 
Identificare: 

• adresa: Șoseaua Națională nr. 43, cod 700237, Iași – ROMÂNIA 

• cod fiscal: RO 14816433 

• număr Registrul Comerţului: J22/836/2002 

• capital social subscris și vărsat 3.061.400 lei 

• conturi bancare: 
1. Trezoreria Iaşi: RO85 TREZ 4065 069X XX00 0955 
2. BRD-GSG Iaşi: RO51 BRDE 240S V129 5232 2400 
3. ING Bank Iaşi: RO97 INGB 0014 0000 2953 8911 
4. Unicredit Tiriac Iaşi: RO14 BACX 0000 0004 3018 1000 
5. BRD Iaşi Debit Direct: RO24 BRDE 240S V773 6668 2400 
6. BCR Iaşi: RO16 RNCB 0175 0209 1301 0001 
7. CEC Bank Iaşi (TB): RO68 CECE IS01 30RO N080 1819 
8. Raiffeisen Bank Iaşi: RO16 RZBR 0000 0600 1350 2505 
9. BCR Iasi Debit Direct: RO86 RNCB 0175 0209 1301 0002 
10. BRD Iasi (ROBO, net): RO21 BRDE 240S V883 5975 2400 
11. Banca Transilvania Iași: RO70 BTRL RONC RT0V 1370 3401 
12. Banca Transilvania Iași(DD): RO87 BTRL RONI NCS0 0077 5302 
13. Banca Transilvania Iași(Robo Net): RO17 BTRL RONI NCS0 0077 5301 
14. Banca Transilvania Iași: RO43 BTRL RONC RT0V 1370 3402 

Modalități de comunicare: 

1. Direct cu salariații societății la telefon: 

• centrală: 0232/276244 

• TEL VERDE 0800-410610 

• dispecerat: 0232/270223 
2. În scris: 

• la registratura societății sau transmisă prin poștă; 

• e-mail: 
• Director General: catalin.neculau@salubris.ro  
• Contabil Șef: virginica.pipirig@salubris.ro 
• Șef Serviciu Juridic: marinel.anusca@salubris.ro 
• office@salubris.ro 

• pagina Facebook/SalubrisIasi 

• fax: 0232/266463 

• site www.salubris.ro : https://salubris.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Cerere-INFORMATII-DE-INTERES-PUBLIC.pdf   

http://www.salubris.ro/
https://www.facebook.com/SalubrisIasi/
mailto:office@salubris.ro
mailto:gabriela.hutanu@salubris.ro
mailto:catalin.neculau@salubris.ro
mailto:virginica.pipirig@salubris.ro
mailto:marinel.anusca@salubris.ro
mailto:office@salubris.ro
http://www.salubris.ro/
https://salubris.ro/wp-content/uploads/2020/02/Cerere-INFORMATII-DE-INTERES-PUBLIC.pdf
https://salubris.ro/wp-content/uploads/2020/02/Cerere-INFORMATII-DE-INTERES-PUBLIC.pdf
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INFORMAȚIILE FINANCIARE 

 Informaţii referitoare la bilanțul contabil, rapoartele asupra activității de administrare, 

rapoartele comitetului de audit, rapoartele anuale CNR privind remunerațiile, rapoartele 

de evaluare ale activității directorilor se găsesc la adresele : 

  https://salubris.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/bilanturi-contabile/ 

 https://salubris.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/rapoarte-de-activitate/ 

 https://salubris.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/rapoarte-de-audit/ 

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE  

https://salubris.ro/despre-noi/misiunea-si-obiectivele-salubris/ 
 

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE CE CONȚIN INFORMAȚII DE INTERES 
PUBLIC  

 
• Structura organizatorică; 

• Regulamentul de Organizare și Funcționare; 

• Programul de funcționare; 

• Conducerea ; 

• Date de contact; 

• Bugetul de venituri și cheltuieli; 

• Bilanțuri contabile; 

• Rapoarte anuale de activitate ; 

• Rapoarte de audit; 

• Rapoarte asupra activității de administrare; 

• Rapoarte asupra activității directorului; 

• Rapoarte asupra activității societății; 

• Rapoarte ale Comitetului de nominalizare si remunerare; 

• Declarație nefinanciară; 

• Declarațiile de avere și interese ale personalului de conducere; 

• Declarație privind bunurile primite cu titlu gratuit; 

• Materiale informative ; 

• Actele normative din domeniul de activitate specific societății; 

• Comunicate de presă; 

http://www.salubris.ro/
https://www.facebook.com/SalubrisIasi/
mailto:office@salubris.ro
https://salubris.ro/wp-content/uploads/2019/07/Raport-Comitet-Audit-sem-I-2019.pdf
https://salubris.ro/wp-content/uploads/2020/01/RAPORT-ASUPRA-ACTIVITATII-DE-ADMINISTRARE-SEM-II-2019.pdf
https://salubris.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/bilanturi-contabile/
https://salubris.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/rapoarte-de-activitate/
https://salubris.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/rapoarte-de-audit/
https://salubris.ro/despre-noi/informatii-financiare/
https://www.salubris.ro/financiar/raport-2.pdf
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• Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante , condiţiile de participare şi cerinţele specifice; 

 
LISTA DOCUMENTELOR INTERNE ELABORATE ȘI GESTIONATE , POTRIVIT LEGII 

 
• Raportul anual de activitate ; 

• Organigrama; 

• Bugetul de venituri și cheltuieli; 

• Bilanțul contabil; 

• Declarație nefinanciară; 

• Rapoarte de activitate lunare/ anuale; 

• Rapoarte asupra activității de administrare; 

• Rapoarte asupra activității directorului; 

• Rapoarte asupra activității societății; 

• Rapoarte ale Comitetului de nominalizare si remunerare; 

• Raportul anual al activităţii de audit public intern; 

• Proceduri operaționale și de sistem; 

• Informații privind achizițiile publice (anunțurile şi invitațiile de participare la 

achizițiile publice inițiate de Salubris, documentaţiile de atribuire aferente 

achizițiilor publice inițiate de Salubris, anunțurile de atribuire a achizițiilor publice 

aferente Salubris, contractele de achiziții publice) 

• Planul anual al achizițiilor publice ; 

• Răspunsuri la petiții, interpelări, solicitări de informații de interes public; 

• Documente în vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu şi de muncă în 

societate, adeverinţe; 

• Comunicări referitoare la: încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţie, 

sancţionări, pensionări; 

• Răspunsuri la solicitările presei; 

• Comunicate de presă; 

• Materiale pentru site; 

• Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001; 

http://www.salubris.ro/
https://www.facebook.com/SalubrisIasi/
mailto:office@salubris.ro
http://mrp.gov.ro/web/category/cariera-profesionala/?future=false
https://www.salubris.ro/financiar/raport-2.pdf
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• Formulare tip folosite de societate în relația cu cetățenii pot fi găsite la următoarele 

adrese :  

❖ contracte de salubritate : https://salubris.ro/informatii-clienti/contractare/acte-necesare-

intocmirii-contractului-de-servicii-salubritate/  

❖ facturi : https://salubris.ro/informatii-clienti/facturare/factura-de-salubritate/  

❖ cerere factură electronică : https://salubris.ro/informatii-clienti/facturare/factura-

electronica/  

❖ cerere pentru colectare, transport și depozitare deșeuri : 

https://salubris.ro/servicii/colectarea-transportul-si-depozitarea-deseurilor-rezultate-

din-constructii-si-demolari/  

❖ cerere pentru emiterea avizului de principiu : https://salubris.ro/servicii/eliberare-avize-

de-principiu/  

 MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI ÎN SITUAŢIA ÎN CARE 
PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA 
INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 
 
 Este reglementată în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi în H.G. nr. 123/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, la capitolul SANCŢIUNI.  Modele de formulare de reclamații se 

pot accesa la următorul link: https://salubris.ro/wp-content/uploads/2020/02/Reclamatie-

administrativa.pdf  

 Potrivit acestor acte normative, persoana care consideră că i s-a încălcat 

dreptul de acces la informaţiile de interes public poate adresa reclamaţie administrativă 

conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă 

refuzul explicit sau tacit de furnizare a datelor solicitate.  

 În urma cercetării administrative, în situaţia în care reclamaţia administrativă 

se consideră întemeiată, răspunsul se transmite persoanei reclamante în termen de 15 

zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate, 

cât şi sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public responsabil.  

 Dacă solicitantul se consideră, în continuare, lezat în drepturile sale prevăzute 

de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei 

rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori 

instituţiei publice. Plângerea se adresează nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea 

http://www.salubris.ro/
https://www.facebook.com/SalubrisIasi/
mailto:office@salubris.ro
https://salubris.ro/informatii-clienti/contractare/acte-necesare-intocmirii-contractului-de-servicii-salubritate/
https://salubris.ro/informatii-clienti/contractare/acte-necesare-intocmirii-contractului-de-servicii-salubritate/
https://salubris.ro/informatii-clienti/facturare/factura-de-salubritate/
https://salubris.ro/informatii-clienti/facturare/factura-electronica/
https://salubris.ro/informatii-clienti/facturare/factura-electronica/
https://salubris.ro/servicii/colectarea-transportul-si-depozitarea-deseurilor-rezultate-din-constructii-si-demolari/
https://salubris.ro/servicii/colectarea-transportul-si-depozitarea-deseurilor-rezultate-din-constructii-si-demolari/
https://salubris.ro/servicii/eliberare-avize-de-principiu/
https://salubris.ro/servicii/eliberare-avize-de-principiu/
https://salubris.ro/wp-content/uploads/2020/02/Reclamatie-administrativa.pdf
https://salubris.ro/wp-content/uploads/2020/02/Reclamatie-administrativa.pdf
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termenelor în care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă la solicitarea 

informaţiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la 

înregistrarea solicitării (în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor 

documentare şi urgenţa solicitării – art. 7 din Legea nr. 544/2001). 

http://www.salubris.ro/
https://www.facebook.com/SalubrisIasi/
mailto:office@salubris.ro

