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Domnule Primar, 
 

Este o certitudine cã succesul pe care l-aţi înregistrat în alegerile locale se datoreazã 

personalitãţii şi muncii dumneavoastră la nivelul localitãţii pentru care v-aţi asumat să faceţi lucrurile de 

care oamenii au nevoie. Vă urăm să aveţi sănătate şi putere de muncă pentru a realiza proiectele pe care 

le-aţi gândit. 
 

 

 S.C. Partener APL Management S.R.L Bucureşti şi experţii colaboratori, cu care formăm o echipă   

 redutabilă în domeniul administraţiei publice, vă propune o cooperare care să vă ajute să realizaţi un   

 management performant prin care mandatul dumneavoastră să fie încununat de succes.  

 

 

 Folosind profesionalismul colectivului nostru, vă punem la dispoziţie servicii de consiliere   

 prin atenţionare, informare şi orientare – ca rezultat al unor activități profesionale – cât şi de   

 consultaţii, îndrumare și asistență operațională – ca rezultat al unor activități de consultanţă   

 – pentru managementul corespunzător domeniilor din administraţia publică locală. 
 

 

 Consultanţii noştri şi corpul de experţi cu care colaborăm sunt specialişti renumiţi ai domeniilor lor 

 de  activitate, corespunzătoare tuturor activităţilor dintr-o primărie. 
 

 

Pregătirea dobândită şi experienţa acumulată în administraţia publică locală ne îndreptăţesc să 

considerăm, obiectiv, că vă putem consilia eficient asigurându-vă consultanţa necesară interpretării şi 

clarificării prevederilor legale referitoare la activităţile desfăşurate în compartimentele funcţionale sau pe 

posturile din organigrama primăriei pe care o conduceţi, punându-vă la dispoziţie informaţii privind: 

Noţiuni de bază şi legislaţia referitoare la administraţia publică / Organizarea şi funcţionarea autorităţilor 

locale (primar, viceprimar, consiliul local) / Contencios şi alte activităţi juridice / Activităţi financiar-

contabilitate / Impozite și taxe locale / Resurse umane / Salarizare / Etică, integritate şi conflicte de 

interese / Urbanism şi planificare urbană / Dezvoltare locală / Investiţii publice / Registru agricol / 

Achiziții publice / Managementul programelor europene / Administrarea domeniului public şi privat / 

Managementul patrimoniului / Managementul funcţiei publice / Cariera în funcţia publică / Drepturile şi 

obligaţiile angajaţilor / Sistemul de control intern managerial / Audit intern / Prevenirea degradării 

mediului şi protejarea acestuia / Evidenţa informatizată a persoanelor / Stare civilă / Asistenţă Socială / 

Autoritate tutelară / Relaţii cu publicul şi mass-media / Comunicarea în entitaţile publice / Transparenţă / 

Secretariat / Registratură / Managementul documentelor / Arhivă / Situaţii de urgenţă / Apărare civilă / 

Alte activităţi în administraţia publică locală. 
 

 

Pentru a vă înscrie, GRATUIT, în programul “ Primar de succes ”, trimiteţi-ne datele de contact 

 (nume, prenume, comuna unde sunteţi primar, telefon şi e-mail) la una dintre adresele noastre: 
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