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Curriculum vitae    

Informaţii personale  

Nume / Prenume BALAN MARINEL 

Adresă(e) Str.Calea Transilvaniei,sat Doroteia,jud. Suceava 

Telefon(oane) Mobil:0733005001   

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi)  
Română 

Data naşterii 
14.10.1959 

Locul nașterii 
Masculin 

  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 
Iunie 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  
Primar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Primaria orasului Frasin, str Calea Bucovinei, nr 85 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Administratie publica locala 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

- atributii referitoare la relatia cu consiliul local: elaboreaza proiectele de 
strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii 
administrativ –teritoriale si le supune aprobarii consiliului local; 
prezinta consiliului local un raport anual privind starea economica, 
sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale. 

- Atributii referitoare la bugetul local: exercita functia de ordonator 
principal de credite, verifica prin compartimentele de specialitate, 
corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal 
teritorial, atat a sediului social principal 

- Atributii privind servicile publice asigurate cetatenilor: coordoneaza 
realizarea servicilor publice de interes local prestate prin intermediul 
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor 
prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local; ia 
masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de 
urgenta 

- Alte atributii stabilite prin lege 

Perioada 1991-2008 

Funcţia sau postul ocupat Administrator societate 

 
Numele şi adresa 

angajatorului 

  SC SUHA SRL 

Perioada 1980 – 1991 

Funcţia sau postul ocupat Controlor trafic auto 

Numele şi adresa 
angajatorului 

ITA Suceava 

 

Educaţie şi formare 

 

Calificarea / diploma obţinută INGINER 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Universitatea Biotera Bucuresti 

Perioada 2007 – 2009 

Competente şi abilităţi 

sociale 

 

  Abilitate comunicationala, fire dinamica, sociabila, usor adaptabila 
  Adaptare usoara la schimbarile legislative din domeniu 
  Posibilitatea de acumulare facila de informatii si formarea de noi deprinderi  
profesionale  
  Capacitate de organizare 
  Abilitati avansate de comunicare si consiliere  

  Rezistenta la stress, caracter puternic, bun organizator si mediator, 
comunicativ, sociabil, stãpânire de sine, responsabilitate, auto-organizare, 
capacitate de analiza si initiativa, planificare si organizare, capacitate de 
lucru in echipa, coordonare 

 

 


