
 

 

Scrisoare de intenție 

 

Vasile AVĂDĂNEI 
Candidat pentru funcția de Președinte 

al Filialei județene Galați a CPSGCOR 

 

Stimați colegi și colege secretari generali ai comunelor din județul Galați 

Prin prezenta scrisoare de intenție, vă supun atenției  candidatura pentru funcția de Președinte al 

Filialei județene Galați a Corpului Profesional al Secretarilor Generali, filială aflată în curs de 

reconstituire. 

Sunt absolvent al facultății de horticultură , apoi al facultății de drept, cu un master in științe 

economice. Lucrez în administrația publică și exercit  funcția de secretar al comunei Liești din anul 1997. 

Intre calitățile care mă recomandă : perseverența, tenacitatea, consecvența, rigoare, asumarea 

răspunderii, experiența, disponibilitatea de a-mi  sprijini colegii. 

 Încercările secretarilor din județul Galați intre care mă înscriu ca inițiator  , de a se constitui într-o 

organizație profesională cu statut juridic , datează din anii 2010-2011. In anul 2017 am reușit să ne 

constituim statutar ca organizație județeană, sub egida ACoR, prin efortul conjugat a 41 secretari de 

comune. Din păcate , la nivel național puține județe au reușit ceva similar, astfel că nivelul redus de 

reprezentativitate  nu a permis materializarea speranțelor în acțiuni și inițiative de amploare, cu impact 

direct asupra statutului și activității noastre profesionale.  

Reconstituirea la nivel național a Corpului Profesional al Secretarilor Generali   asigură premisele 

de a ne apăra  interesele profesionale și individuale ale secretarilor generali de comune, prin: 

-schimb de experiență între secretarii generali, preluare modelelor de bună practică , identificarea și 

împărtășirea soluțiilor  în diferitele probleme  și spețe cu caracter de noutate, generate de legislația  în 

continuă modificare sau de inițiativele mai “exotice” ale factorilor de decizie din administrație; 

-inițiative legislative pe legislația specifică administrației publice locale; 

-propuneri de  modificări a unor prevederi din legislația existentă , identificate ca fiind contradictorii, 

inechitabile , etc ; 

- întâlniri trimestriale ale membrilor filialei , pentru consultări și materializare a celor menționate  anterior; 

- sprijinirea, susținerea oricărui coleg aflat într-o situație care necesită solidaritate , reprezentarea/apărarea 

în instanțe  și medierea conflictelor; 

Sunt absolut convins că aceste deziderate pot fi realizate . 

Vă mulțumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii mele. 

 

 

Cu multă stimă, 

  Secretarul general al comunei Liești, 

   Vasile AVĂDĂNEI 


