
  

  

  

Stimați  Colegi, Secretari Generali ai Comunelor din Județul Călărași 

  

  

Vă adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a mă implica 

in procesul de constituire a Corpului profesional  al secretarilor generali – Filiala Județeană 

Călărași si respectiv de a candida pentru funcția de  membru în Consiliul Director al  

Corpului profesional  al secretarilor. 

 Cei mai mulți dintre dumneavoastră nu mă cunosc si pe cale de consecință consider 

oportun să precizez ca sunt Secretar General al Comunei Frumușani din decembrie 2016 iar 

anterior, începând cu anul 2005, am ocupat funcția de Consilier Juridic al Consiliului Local al 

Comunei Frumușani. 

  Am absolvit Facultatea de Drept fiind licențiat în Științe juridice din anul 1999   

beneficiind si de o serie de participări la cursuri si specializări in domeniile conexe 

administrației publice. 

Consider că sunt o persoană comunicativă, non conflictuală ( a nu se interpreta 

pacifist), responsabilă , dovedind de multe ori spirit de echipă in relația cu ceilalți colegi.    

Deși ocup funcția de Secretar al UAT de foarte puțin timp, apreciez că experiența 

acumulată in administrația publica locală a scos in evidență o serie de probleme si situații ce, 

din nefericire, în lipsa concursului conjugat al colegilor de breaslă și ca urmare a cadrului 

legislativ plin de ambiguități, au condus la adoptarea unor poziții si soluții individuale de 

multe ori la limita legii.    

Constituirea Corpului profesional  al secretarilor generali reprezintă, in opinia mea, un 

prim pas important in coagularea intereselor profesionale si nu numai, sub tutela unei singure 

voci in raport cu celelalte instituții de drept public, facilitând schimbul de bune practici intre 

noi, prin Corpul Profesional si acestea. 

Pentru considerentele expuse care îmi permit sǎ apreciez cǎ este nevoie ca aceasta 

organizație profesională să-și definitiveze structura organizatorică si astfel să dea viață 

dezideratului pentru care a fost creată.  În acest sens vǎ rog sǎ luați în considerare  intenția  

mea de a candida pentru funcția de  membru în Consiliul Director al  Corpului profesional  al 

secretarilor    

  

Cu sinceră considerație,  

Al dumneavoastră  

Marius BONCIU-ZANFIRACHI  


