Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Chiş Leontin

Adresă

Com. Chiesd, nr. 432, jud. Sălaj, România, Cod 457070

Telefon

0260 652906

Fax

0260 652906

E-mail

Român

Data naşterii

13. 06. 1957

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

0744 509854 / 0749060981

chiesd@yahoo.com

Naţionalitate

Sex

Mobil:

Masculin

ORDONATOR DE CREDIT

Experienţa profesională Am lucrat lucrat în difeite domenii de activitate, M.I. minerit, industria uşoară, administraţie.
Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

In perioada 1975 – 1976 am lucrat ca tîmplar la fabrica de mobilă Cluj Napoca.
În perioada 1976 – 1978 am efectuat Şcoala de subofiţeri de miliţie din Cămpina.
În perioada 1978 – 1983 am lucrat ca subofiţer de miliţie în judeţul Bistriţa Năsăud.
În perioada 1983 – 1984 am lucrat ca tămplar la Servirea Zalău,
În perioada 1984 – 1998 am lucrat la Exploatarea minieră Sărmăşag, sectroul Chieşd,
În perioada 1998 - 2000 am fost în şomaj şi pensie de boala făcănd agricultură.
În perioada 2000 - 2016 am indeplinit funcţia de viceprimar în cadrul Primăriei Chiesd
Din iunie 2016 pana in prezent indeplinesc functia de primar al comunei Chiesd.

PRIMAR
Ordonator de credite, primar U.A.T. unde am atributii in calitate de reprezentant al statului,
Atributii referitoare la relatiile cu Consiliul local,
Atributii referitoare la bugetul local,
Atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor.

Numele şi adresa angajatorului

Primăria Chiesd

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publică

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Anual paricip la toate cursurile oragnizate pentru derularea de proiecte, situaţii de urgenţă, mediu,
urbanism.
tămplar, minier, artificier, dulgher, liceu filologie – istorie.

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
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Limba(i) maternă(e)
Limba străină cunoscută

Română

franceza

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

Sunt o persoană sociabilă,
Am avut functie de conducere mai multi ani şi am dobândit competenţe în organizarea muncii
Sunt atent la toate amănuntele şi detaliile în tot cea ce fac
Lucrez la calculator aproape în orice program
Nu am dobândit competenţe artistice,
Am pe linie religioasă şi îmi plac căntecele religioase
Deţin permis de conducere categoria A şi B

Informaţii suplimentare
Anexe
DATA 01 07 2016
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