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C Ă T R E 

 

  

CPSGCOR – Filiala Județeană Alba 

 
                  

Subsemnatul MATEI Marian Bogdan, secretar general al unității administrativ-teritoriale 

Șona, județul Alba, vă înaintez această Scrisoare de intenție urmare a vizualizării pe portalul 

www.secretarigenerali.ro a unui anunț prin care aducea la cunoștința celor interesați posibilitatea 

depunerii de candidaturi la funcția de membru al Consiliului Director al Corpului profesional al 

secretarilor generali ai comunelor din România (CPSGCOR) – Filiala Județeană Alba, 

manifestându-mi dorința de a candida pentru ocuparea funcției mai sus menționate. 

Sunt licențiat al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai, pe care am 

absolvit-o în anul 2002, ulterior frecventând Cursurile postuniversitare de specializare în 

domeniul Dreptului civil și a celui comercial, organizate de Facultatea de Drept din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai, precum și cursurile postuniversitare de masterat Instituții de Drept 

Privat Român, organizate de către Facultatea de Drept Simion Bărnuțiu din cadrul Universității 

Lucian Blaga din Sibiu. De asemenea, sunt licențiat al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai, pe care am absolvit-o în anul 2011. 

Am o bogată experiență profesională în domeniul juridic și, deși majoritatea activității am 

desfășurat-o în sistemul privat (o parte semnificativă în cadrul unor societăți multinaționale), 

asemenea Dvs., experiența exercitării unei funcții publice de conducere în administrația publică 

locală mi-a permis să observ din interior existența unor deficiențe legislative, manageriale, de 

organizare, dar și rezistența sistemului la ideea de nou, la dorința și necesitatea de schimbare, de 

implementare a unor proceduri moderne, care să transforme administrația publică. 

Apreciez că experiența profesională anterioară, pregătirea teoretică (universitară și 

postuniversitară) solidă, experiența profesională curentă, cunoștințele referitoare la legislație și 

diverse proceduri legale, precum și o serie de abilități și calități personale, dublate de buna-

credință, corectitudine, imparțialitate, mă recomandă pentru postul ce face obiectul prezentei 

selecții. 

 

 

Precizez că prezentul înscris este semnat electronic, 

având valoarea conferită de către Legea nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, republicată în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 316 din 30 aprilie 2014, respectiv de Regulamentul (UE) 

nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de 

încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de 

abrogare a Directivei 1999/93/CE. 

http://www.secretarigenerali.ro/
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