Stimate colege,
Stimați colegi,
secretari generali ai comunelor din județul Iasi
Numele meu este Petraru Florin , secretar general al comunei Deleni,
judetul Iasi, comuna situata la granita de nord a judetuluI Iasi, avand o suprafata teritorial
administrativă de 15,120 ha, cu sase sate componente și o populație de peste 10.000 de
locuitori, încojurată de orasul Hârlău si patru comune: Prăjeni, Dolhasca, Tudora si
Frumușica, localitați ce aparțin de județele Suceava si Botosani, am vârsta de 50 ani, cu o
experiență profesională in administrația public locala de 30 ani din care 10 ani in funcția
de secretar general . Am luat la cunoștință de intenția de constituire a Corpului
Profesional al Secretarilor Generali, drept pentru care și eu am decis, fără tăgadă, să fac
parte.
Absolvent al Facultății de Științe Juridice si Administrative, a Programului de
Master “ Administrația, dreptul, managementul serviciilor publice si protecția mediului”,
precum si a cursurilor de calificare in domeniul contabilitate si informatică, experiența in
administrație, atat in funcție de execuție cât și de conducere, am decis să candidez, pentru
funcția de membru, în Consiliul director al Filialei județene Iași, in vederea realizării
împreună cu dumneavoastră si intreaga echipă care va fi aleasă, a unui corp puternic,
profesionist, sa fim o voce la nivel județean și de ce nu național, apărându-ne drepturile,
libertățile, obligațiile profesionale, așa cum sunt ele stabilite prin lege.
Acesta este motivul principal pentru care imi permit sa apreciez cu entuziasm,
tenacitate, fidelitate si pasiune, reusita totala pentru atingerea obiectivelor, fiind numai
cateva din trasaturile pe care voi fi onorat sa le pun la dispoziția unei echipe de
profesionisti.
În încheiere doresc să vă mulțumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii
mele și sunt convins că în cadrul Adunării Generale a Filialei județene Iași a Corpului
profesional al secretarilor generali ai comunelor din România din data de 12 aprilie 2021,
voi reuși să vă conving că merităm votul dumneavoastră.
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