
 

E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume şi prenume IURIAN ALEXANDRU 

Adresă (localitate, ţară) ZAU DE CIMPIE, STR.REPUBLICII, NR.44 

Telefon 0265486113, 0762009439 

Fax 0265486113 

E-mail zaucimpie@cjmures 

Apartenenţă politică PNL 

Naţionalitate romana 

Data naşterii (zi, lună, an) 2 august 1966 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ (ÎNCEPÂND CU CEA MAI RECENTĂ) 

Data (de la – până la) Din 2008 pina in present primar al comunei Zau de Cimpie 

2003-2008 administrator Sc Cipriden 

1990-2002 gestionar Sc Zamur Zau 

1996-2000 consilier local independent CL Zau de Cimpie 

2004-2008 consilier local independent CL Zau de Cimpie 

 

 

Numele şi adresa angajatorului PRIMARIA ZAU DE CIMPIE, STR.REPUBLICII, NR.18, ZAU 

DE CIMPIE 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică locală 

Funcţia sau postul ocupat PRIMAR 

Principalele activităţi şi responsabilităţi atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în 
condiţiile legii;  atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;  
atribuţii referitoare la bugetul local; atribuţii privind serviciile 
publice asigurate cetăţenilor; alte atribuţii stabilite prin lege.  
funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură 

funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a 

recensământului, exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;  

iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de 

împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii 

administrativ-teritoriale,Verifică, prin compartimentele de 



specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul 

fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului 

secundar.  

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE (ÎNCEPÂND CU CEA MAI RECENTĂ) 

Perioada (de la – până la) 1972-1980 cls I-VIII Şcoala Gen. Zau de Cîmpie 

1980-1984 cls IX-XII Liceul Industrial Luduş 

2004-2008 Universitatea Lucian Blaga –Sibiu  

Facultatea de Ştiinţe Economice, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 

al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 

Domeniul studiat / aptitidini ocupaţionale Facultatea de Ştiinţe Economice 

Tipul calificării / diploma obţinută economist 

Nivelul de clasificare a formei de instruire / 

învăţământ 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 
dobândite în cursul vieţii şi  carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă 

  

  

Limbi străine cunoscute  (enumerare şi 

indicare nivel: excelent, bine, satisfăcător) 
 

Abilitatea de a citi Abilitatea de a scrie Abilitatea de a vorbi 

    

    

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE 
Muzică, desen, literatură etc.                                                                                                                               

(Descrierea acestor aptitudini şi indicarea contextului în care au fost dobândite) 

  

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE 
Locuirea şi munca alături de alte persoane, într-un mediu multi-cultural, ocuparea unei poziţii în care 

comunicarea este importantă sau desfăşurarea unei activităţi în care munca de echipă este esenţială.  

(Descrierea acestor aptitudini şi indicarea contextului în care au fost dobândite) 

  

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE 
De exemplu coordonarea sau conducerea activitatăţii altor persoane, proiecte şi gestionarea de bugete; la locul de 

muncă în acţiuni voluntare(de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu.                                                                      

(Descrierea acestor aptitudini şi indicarea contextului în care au fost dobândite) 



  

  

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE 
 (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini etc                                                                          

(Descrierea acestor aptitudini şi indicarea contextului în care au fost dobândite) 

Utilizare calculator  

  

PERMIS DE CONDUCERE DA x NU 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE COMPETENŢE CARE NU AU MAI FOST MENŢIONATE ANTERIOR 
(Descrierea acestor aptitudini şi indicarea contextului în care au fost dobândite) 

  

  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
(Indicarea altor informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, referinţe, etc) 

  

  

ANEXE 
(Enumerare documente atasate CV-ului, dacă este cazul). 

  

  

 


