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STIMAȚI COLEGI, 
Secretari generali ai comunelor din județul Neamț 

 
          Numele meu este BEJENARIU CRISTIAN, sunt secretar general al comunei Secuieni și am luat la 
cunoștință cu interes de posibilitatea de a candida pentru o funcție în cadrul Consiliului Director al 
Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai comunelor din județul Neamț. 
          Supun atenției dvs. candidatura mea în vederea obținerii unei funcții în cadrul Consiliului Director al 
Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai comunelor din județul Neamț, bazându-mă pe dorința de a 
reuși, pe ambiție, tenacitate, profesionalism și optimism.  
          Am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității ,,Danubius”, Galați, bagajul de cunoștințe 
fiind completat în decursul timpului prin participarea la diferite cursuri de perfecționare în vederea 
dezvoltării mele profesionale. Experiența în domeniul administrației publice a fost dobândită începând cu 
anul 2004 când am îndeplinit funcția de viceprimar până în anul 2008 , din anul 2008 până în anul 2014 
am îndeplinit funcția de consilier manager proiecte și din anul 2014 când am candidat pentru postul de 
secretar general al comunei Secuieni, ocupând acest post și în prezent.  
          În urma unei documentări intense cu privire la scopul creării Corpului Profesional al Secretarilor 
Generali, atât la nivel de județ, cât și la nivel național, am constatat cu statisfacție că se dorește realizarea 
unei strânse uniuni între membrii săi, pentru a ocroti drepturile și a promova interesele și obiectivele 
profesionale ale secretarilor comunelor din România. Astfel am ajuns la concluzia că profilul și realizările 
acestui Corp profesional al secretarilor corespunde pe deplin  aspirațiilor și nevoilor mele profesionale.  
          Din aceste considerente îmi permit să apreciez că atât entuziasmul, hotărârea, dorința de 
fundamentare continuă a cunoștințelor dobândite cât și dorința și motivarea pentru o reușită deplină a 
acestei structuri la nivelul județului Neamț, sunt doar o parte din trăsăturile pe care voi fi onorat să le 
pun la dispoziția unei echipe dinamice.  
          În calitate de membru în Consiliu Director al Corpului Profesional al Secretarilor Generali pot 
contribui cu abilitățile mele profesionale și personale la susținerea drepturilor secretarilor generali în 
fața decidenților politici, pentru a îmbunătăți împreună situația acestei categorii bugetare, din care facem 
parte. 
         Funcționarea în condiții normale a administrației publice se poate face numai prin susținerea 
perfecționării profesionale continue a secretarilor generali, a stabilității funcției noastre, precum și 
printr-o colaborare instituțională cu aleșii locali.  
         Doresc să vă mulțumesc pentru timpul acordat și interesul acordat candidaturii mele.  
 

 
Cu deosebită considerație, 

Cristian BEJENARIU  
 


