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 Curriculum vitae 

Europass 
  

 
Informatii personale 

 

Nume/Prenume  Bute Ghiorghe 
Adresa  Sat Fintinele, Comuna Scinteiesti, Judetul Galati 
Telefon  0723.509.430  

Fax  0236/348.000 
E-mail  primaria_scinteiesti@yahoo.com 

 

Cetatenia  romana 
 

Data nasterii  09.03.1959 
 

 Sex  Barbatesc 
 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

 COMUNA SCINTEIESTI 

 
Experienta profesionala 

 

Perioda  1996-  

Functia sau postul ocupat  Primar 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 

 Atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii; 
 Atributii referitoare la relatia cu consiliul local; 
 Atributii referitoare la bugetul local; 
  Atributii privind serviciile publice asigurate cetãtenilor; 
  Alte atributii stabilite prin lege. 
Coordoneazã realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de 
specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publicã de 
interes local; 
Ia mãsuri pentru prevenirea si, dupã caz, gestionarea situatiilor de urgentã; 
Ia mãsuri pentru organizarea executãrii si executarea în concret a activitãtilor din domeniile 
prevãzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d); 
 Ia mãsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuãrii 
serviciilor publice de interes local prevãzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din 
patrimoniul public si privat al unitãtii administrativ-teritoriale; 
 Numeste, sanctioneazã si  dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu 
sau, dupã caz, a raporturilor de muncã, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate, precum si pentru conducãtorii institutiilor si serviciilor publice de interes local; 
 f) asigurã elaborarea planurilor urbanistice prevãzute de lege, le supune aprobãrii consiliului local si 
actioneazã pentru respectarea prevederilor acestora; 
 g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative; 
 h) asigurã realizarea lucrãrilor si ia mãsurile necesare conformãrii cu prevederile angajamentelor 
asumate în procesul de integrare europeanã în domeniul protecþiei mediului si gospodãririi apelor 
pentru serviciile furnizate cetãtenilor. 

Numele si adresa angajatorului   Comuna Scinteiesti 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate  Administratie publica 
 
 
 
1992-1996 
Subinginer 
ISPIPS 
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1983-1983 
ADMINISTRATOR FIRMA 
SC DUO BB  
1998- in prezent  
Presedinte Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania 
 
2000-in prezent  
Secretar general a Asociatiei Comunelor din Romania 
 
Membru in Consiliul Director al Asociatiei Comunelor din Romania si Regiunilor din Uniunea 
Europeana, 
Membru in Comitetul de conducere al tarilor care nu sunt membre ale Uniunii Europeana( NALAS) 
Reprezentantul Asociatiei Comunelor din Romania in relatia cu administratia locala din Republica 
Moldova. 
 
 

   
 

 

 

Perioda  1979-1983 
Calificarea / diploma obtinuta  Studii jehnice/ diploma de licenta 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 SUBINGINER 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, Facultatea de Mecanica 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Invatamant superior -4 ani 
 
 

Educatie si formare 

 Aptitudini si competente 
personale 

Limba materna  Limba Romana 

 Limbi straine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

Limba   Franceza Foarte bune   Foarte bine  Foarte bine  Bine 

(*) Cadrului european de referin�� pentru limbi 

Competente si abilitati sociale  Comunicare foarte buna in cadrul echipei de lucru, spirit de echipa, abilitate de a dezvolta si intretine 
relatii cu autoritatile publice, putere de convingere 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Bun organizator 

  

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Utilizarea computerului 

Competente si aptitudini artistice  Creativitate, imaginatie, bun orator 
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Permis de conducere 

  Indicati alte informatii utile care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, 
referinte etc. 

 Permis de conducere categoria B 
 

Alte competente si aptitudini  Curs absolvit „ Abilitati Manageriale” curs organizat de Centrul Regional de Formare Continua 
pentru Administratia Publica Locala Bucuresti-2002 

Curs absolvit privind programul de perfectionare „ Strategii de dezvoltare locala „ -2003 

Curs  absolvit privind programul de perfectionare „ Accelerarea reformei in Administratia Publica 
Locala” -2004 

Curs absolvit privind programul de perfectionare „ Guvernul Romaniei mai aproape de cetateni” 

Curs absolvit  „ F2005- Finante pentru nefinantisti-performante in activitatea ordonatorului de 
credite”-2005 

Curs absolvit privind programul de perfectionare „ Nu discriminarii negative a comunelor din 
Romania”-2006 

Curs absolvit  privind „Managementul local si gestionarea fondurilor guvernamentale in 
Romania”2007  

Curs absolvit privind programul de perfectionare” Pregatiti pentru viitor?Cum se pregatesc 
colectivitatile locale si Regionale europene”-2009, organizatla Malmo, Suedia 

Curs absolvit privind programul de perfectionare „ Dezvoltarea capacitatii organizationala a A..Co. R.  

din Romania-2009, Brasov 

 

 


