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 Stimati colegi,  

Va prezint candidatura mea pentru funcția de membru al Corpului Director  al   

CORPULUI PROFESIONAL AL SECRETARILOR GENERALI AI COMUNELOR DIN 

ROMANIA- filiala judeteana Olt  

Numele meu este MATEI DANIELA si sunt Secretar General al UAT comuna 

BOBICESTI  judetul OLT . 

Îndeplinesc funcția de secretar al comunei din luna august 1992. 

In perioada 1992-2008 am fost secretar all comunei Parscoveni, OLT. 

In perioada 4 august 2009-1 octombrie 2017 am fost secretar al comunei Brebeni, 

judetul Olt. 

Incepand cu 1 octombrie 2017 sunt secretar  general al  comunei  Bobicesti, judetul 

Olt.  

   Pe parcursul întregii mele activități profesionale  am avut ocazia să îmi valorific cu 

succes calitățile de bun organizator , de comunicare,perseverenta, seriozitate , corectitudine 

precum si cele de decizie și acțiune. Am în subordine o echipă cu care colaborez foarte 

bine.   am reusit inchegarea unui nucleu de secretari din județ cu dorința de a ne coordona 

activitatea, în sensul aplicării unitare a prevederilor legislative dar și de a ne proteja 

drepturile.    

Am acordat sprijin si consiliere oricarui coleg care a apelat la cunostintele si 

experienta mea profesionala. 

  Doresc să pun un accent deosebit pe importanța pe care o acord acestei funcții 

publice, vitală pentru functionarea administrației publice locale, aceea de garant al legalității 

actelor administrative, dar si a stabilitatii si continuitatii activitatii autoritatilor administratiei 

publice locale, și consider că trebuie să luptăm pentru ca toată lumea, cu preponderenta 

factorii decidenti politici, să o înțeleagă și aprecieze corect .  

Capacitatea de a găsi soluții și de a mă adapta diverselor situații de muncă, precum 

și importanta acordata oferirii unor servicii de calitate reprezintă atuuri suplimentare ale 

pregătirii mele profesionale.  



Doresc să vă mulțumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii mele și sunt 

convinsă că nu vă voi dezamăgi, cum nu am făcut-o nici până acum.  

Cu deosebită considerație,  

Daniela Matei  


