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a) actele normative care reglementează 

organizarea și funcționarea autorității sau 

instituției publice; 

http://www.cesperieni.ro/wp-content/uploads/Acte-

normative-care-reglementeaz%C4%83-organizarea-

%C8%99i-func%C8%9Bionarea-SCDCES-

%E2%80%9DMM%E2%80%9D-PERIENI.pdf 

b) structura organizatorică, atribuțiile 

departamentelor autorității sau instituției 

publice; 

http://www.cesperieni.ro/wp-

content/uploads/Regulament-de-Organizare-si-

Functionare-SCDCES-MM-Perieni.pdf 

http://www.cesperieni.ro/wp-

content/uploads/organigrama-SCDCES-MM-

Perieni-2022-1.pdf 

c) numele și prenumele persoanelor din 

conducerea autorității sau a instituției 

publice și ale funcționarului responsabil cu 

difuzarea informațiilor publice; 

Dr. Ing. Cosmin Hurjui – Președinte; 

Ing. Zonnya Deliu – Membru; 

Cristina Albu – secretar; 

Telefon: 0373550155 

E- mail: office@cesperieni.ro 

d) coordonatele de contact ale autorității sau 

instituției publice; 

Adresa fizică: Șoseaua Bârlad – Bacău, km. 7, 

Comuna Perieni, Județul Vaslui, 731240; 

Telefon: 0373550155 

Fax: 0235/412837 

E- mail: office@cesperieni.ro 

Adresa paginii de internet: 

http://www.cesperieni.ro/contact/ 

e) audiențe; Program audiențe:  

Director: Ec. Daniela Damian, Luni între orele 8 – 

10; 

Director Adjunct Științific: Miercuri între orele 8 – 

10; 

Director Adjunct Tehnic: Vineri între orele 8 -10; 

- persoanele care doresc să fie primite în audiență 

sunt rugate să transmită o solicitare prin fax 

(+40373550155); e – mail: office@cesperieni.ro 

sau depusă la sediu: Şoseaua Bârlad - Bacău, km. 

7, Comuna Perieni, Judeţul Vaslui între orele 7:30 
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– 16:00 în care să fie specificat subiectul discuției 

precum și datele de contact pentru confirmarea 

audienței. 

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul 

contabil; 

http://www.cesperieni.ro/informatii-publice/ 

g) programele și strategiile proprii; http://www.cesperieni.ro/informatii-publice/ 

h) lista cuprinzând documentele de interes 

public; 

http://www.cesperieni.ro/informatii-publice/ 

i) lista cuprinzând categoriile de documente 

produse și/sau gestionate, potrivit legii; 

http://www.cesperieni.ro/informatii-publice/ 

j) modalitățile de contestare a deciziei 

autorității sau a instituției publice în situația 

în care persoana se consideră vătămată în 

privința dreptului de acces la informațiile de 

interes public solicitate; 

http://www.cesperieni.ro/informatii-publice/ 
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