
SCRISOARE DE INTENTIE

Candidat pentru functla de membru in Consiliul Director al Filialei Judetene
Arad a CPSGCOR

Sttmatl colegi, secretari generali,

Numele meu este Crisan Gheorghe $i sunt secretarul general al comunei Socodor.
Lucrez in adrnlnlstratta publica locala din anu11996, ocupand functla publica de executle
de contabil pana in anul 2016, dupa care am promovat in functia de secretar al comunei
Socodor.

Sunt absolvent a Facultatii de Drept, specializarea Drept, din cadrul Universitatii de
vest "Vasile Goldi$" Arad $i Facultatea de $tiinte Economice din cadrul Universltatll ,,Aurel
Vlaicu" din Arad, specializarea Finante - Band, Ulterior, am urmat cursuri postuniversitare
$i pe parcursul acestor ani de activitate in adrnlnlstratla publica, am participat la mai multe
cursuri de perfectlonare, pentru a evolua din punct de vedere profesional, de a gasi solutn
pentru rezolvarea problemelor cetatenllor si functlonarea optima si eflclenta a tuturor
actlvitatllor desfasurate de adrnlnlstratla publica locala la nivelul Comunei Socodor. Am
acordat 0 atentle deosebita proiectelor cu finantare nerambursablla, fiind membru sau
manager, dupa caz, in toate echipele de implementare a proiectelor cu finantare
nerambursablla derulate de Comuna Socodor, inca din perioada de preaderare.

Sunt 0 persoana cornunlcativa, responsablls, soclablla, cu 0 buna capacitate
organizatorica, lucrez in echlpa si rna implic pentru rezolvarea problemelor, atat ale
cetatentlor cat $i ale colegilor din cadrul lnstltutlei.

Avand in vedere ca acum avem ocazia sa ne constituim intr-un corp profesional al
secretarilor generali ai comunelor din Romania, am decls sa candidez pentru functla de
membru in Consiliul Director, pentru a putea promova drepturile profesiei de secretar
general intr-un cadru organizat, precum $i pentru a sprijini implicarea CPSGCOR,in a ne
face auzite nevoile $i interesele.

Fata de cele aratate mai sus, va rog sa apreclatl, daca experlenta $i cunostintele
me Ie merita sustinerea durnneavoastra, pentru a fi desemnat membru in Consiliul Director
al Filialei Judetene Arad a CPSGCOR.

Va rnulturnescl
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