Curriculum vitae
Informaţii personale

Nume / Prenume DOBRE RODICA
Adresă(e) Localitatea Bucsoaia, Oras Frasin, Judetul Suceava
Telefon(oane) Mobil: 0728132839
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Română
Data naşterii
Locul nașterii

25.09.1961
Oras Frasin, judetul Suceava

Experienţa profesională
Perioada

Iunie 2008 - prezent

Funcţia sau postul ocupat
viceprimar
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa Primaria orasului Frasin, str. Calea Bucovinei, nr 85
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Administratie publica locala
de activitate
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Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
- ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situaţiilor de
urgenţă;
- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei și
controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum și a
bunurilor din patrimoniul public și privat al unităţii administrativ-teritoriale;
- asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune
aprobării consiliului local și acţionează pentru respectarea prevederilor
acestora;
- asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în
domeniul protecţiei mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile
furnizate cetăţenilor;
- îndrumă si supraveghează activitatea de paza, ordinea si linistea publica;
coordoneaza activitatea compartimentului administrativ din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
- atributii în executarea prevederilor din Legea nr.416 /2001 privind venitul
minim garantat, actualizată;
- alte atributii încredintate de primar sau consiliul local.

Perioada 1992-2008
Funcţia sau postul ocupat Administrator societate
Numele şi adresa SC ROXA SRL
angajatorului
Perioada 1988 – 1992
Funcţia sau postul ocupat TEHNICIAN AUTO
Numele şi adresa
angajatorului

IGCL PETROSANI
Perioada 1982 – 1988

Funcţia sau postul ocupat TEHNICIAN AUTO
Numele şi adresa
angajatorului

AUTL PETROSANI
Liceul industrial minier Gura Humorului

Educatie si formare
Perioada

1978-1982

Competente şi abilităţi sociale Capacitatea de a lucra eficient sub presiune, adaptabilitate, flexibilitate,
responsabilitate.
Capacitate de organizare
Abilitati avansate de comunicare si consiliere
Rezistenta la stres, caracter puternic, bun organizator si mediator,
comunicativ, sociabil, stapanire de sine, responsabilitate, auto-organizare,
capacitate de analiza si initiativa, planificare si organizare, capacitate de
lucru in echipa, coordonare
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