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Stimati colegi, 

 Secretari generali ai comunelor din Judetul Dambovita 

 

 Sunt  DUMITRU ROXANA, secretar general al comunei Vulcana-Pandele si am luat la cunoștință cu 

interes de posibilitatea de a candida pentru o functie in cadrul Consiliului Director al Corpului Profesional 

al Secretarilor Generali ai comunelor din judetul Dâmbovița.  

 Supun atenției dvs. candidatura mea în vederea obținerii unei functii in cadrul Consiliului Director, 

bazandu-ma  pe dorința de a reuși, pe ambiție, profesionalism și optimism. 

 Am beneficiat de o pregătire universitară și de o experiență în domeniul Juridic de 15 ani 

acumulată pe funcția de Consilier Juridic în cadrul SC UPET S.A Targoviste, ulterior si in domeniul 

Administratie publica, îndeplinind funcția de Secretar al comunei Vulcana-Pandele din 1 martie 2017.  

 Din noiembrie 2017 am fost aleasă în funcția de Vicepreședinte al Corpului Profesional al 

Secretarilor Comunelor din cadrul Asociației Comunelor din România – Organizatia judeteana Dambovita. 

 Consider că sunt pregătită pentru un parteneriat prin care veți avea la dispoziție avantajele 

formării mele teoretice și pe cele ale experienței de care dispun în domeniul administrației publice.  

 Documentându-mă asupra scopului creării Corpului Profesional al secretarilor generali, atât la 

nivelul județului cât și la nivel național,  am constatat cu satisfacție că se dorește realizarea unei uniuni 

mai strânse între membrii săi, pentru a ocroti drepturile și a promova interesele și obiectivele 

profesionale ale secretarilor comunelor din România, profilul și realizările acesteia corespund pe deplin 

aspirațiilor și nevoilor mele profesionale. 

 Acesta este motivul pentru care îmi permit să apreciez că dorința mea de afirmare, entuziasmul, 

tenacitatea, fidelitatea și pasiunea pentru reușita totală a  acestei structuri la nivelul Județului Dâmbovița  

sunt numai câteva din trăsăturile pe care voi fi onorata să le pun la dispoziția unei echipe  dinamice. 

 Doresc să vă multumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii mele și sunt convinsă  că  

în cadrul Adunarii generale de constituire care se va desfășura pe zoom, în data de 12 aprilie 2021 vă 

puteti convinge de calitățile profesionale menționate mai sus. 

                                                                                            
                                                                                                       Secretar general al comunei Vulcana Pandele 
8 Aprilie 2021                                                                                                         C. Jr. Dumitru Roxana 


