
Scrisoare de intentie  

 

Nume si prenume:ION CONSTANTIN SORIN 
Adresa:VALEA STANCIULUI,  JUDEȚUL DOLJ 
Telefon:0720020478 
E-mail:ion_c_sorin70@yahoo.com 

Stimați colegi Secretari generali ai UAT-urilor din Județul Dolj , 

 

Va prezint candidatura mea pentru funcția de Președinte al corpului profesional al secretarilor 
generali ai comunelor  -  județul Dolj, de care am luat la cunostinta cu interes prin intermediul 
anuntului aparut pe site-ul secretarigenerali.ro. Pe parcursul intregii mele activitati profesionale 
de secretar general al UAT Valea Stanciului am avut ocazia sa imi valorific cu succes calitatile 
profesionale de decizie si actiune. 

Mi-am dezvoltat abilitatile de funcționar public de conducere, in timpul activitatilor de secretar 
de comună și ulterior de secretar general, pe care le-am desfasurat in cei 11 ani de cariera. 
Consider ca profesionalismul  este cel mai important aspect  in desfășurarea activității noastre 
si am reusit sa impun colegilor din instituție aceasta orientare precum și respectarea funcției 
publice pe care o avem.  

Doresc sa pun accentul pe importanta pe care o acord muncii mele si pe scopul declarat de a 
obtine rezultate masurabile și doresc ca impreună să găsim soluțiile cele mai bune in rezolvarea 
problemelor cu care ne confruntăm zi de zi in activitatea noastră de secretari generali.Știm că 
sunt multe probleme in administrația publică locală și doresc ca, noi cei implicați in această 
activitate, să găsim cele mai bune soluții și metode de a ne face ascultați . Capacitatea de a gasi 
solutii si de a ma adapta diverselor situatii de munca,  reprezinta atuuri suplimentare ale 
pregatirii mele profesionale. Nu in ultimul rand, mentionez  si faptul ca am absolvit o facultate 
cu specialitatea Facultatea de drept și un Master in cadrul S.N.S.P.A București cu specializarea 
Managementul afecerilor publice. 

Doresc sa va multumesc pentru timpul si interesul acordat candidaturii mele si sunt convins că 
impreună vom găsi rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm in activitatea noastră de 
secretari generali . 

 

Cu deosebita consideratie, 

   SECRETAR GENERAL UAT VALEA STANCIULUI, JUDEȚUL DOLJ 

   ION CONSTANTIN SORIN 

 



  



 


