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INFORMAŢII 
PERSONALE 

SIMA COSMIN - FLORIN  

 

  

 Str. Trandafirilor, nr. 3, comuna Ciugud, jud. Alba, 517240, România   

                            0745 3000 73         

 cosmin1804@yahoo.com 

 

 

Sexul Masculin  

Data naşterii 18.04.1973 

Naționalitatea Română  
 

 
  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

Uniunea  Națională a Barourilor din România – Baroul Alba, avocat definitiv 
Municipiul Aiud, consilier juridic - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, Juridic 

Instituția Prefectului – Județul Alba, consilier juridic, consilier cabinet prefect 
Primăria Municipiului Aiud, consilier juridic – Compartimentul Juridic 

  

Scrieţi datele (de la - până 
la)  

  

15.04.2011 – prezent  
,  avocat definitiv, 
Baroul Alba, str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba, Web: www.barou-alba.ro, tel. 
0258 – 812905, fax. 0258 – 819847 
          - Activități specifice profesiei de avocat, consultanță, asistență și reprezentare 
juridică, redactare acte, cereri, acțiuni cu caracter juridic specifice dreptului 
administrativ, civil, fond funciar, Legea nr. 10/2001.  

 

07.08.2006 – 13.12.2010 , consilier juridic - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, Juridic, Municipiul 
Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, Aiud, jud. Alba, tel/fax/0258 - 861280, Web: 
www.aiud.ro  
          - funcționar public de conducere, subordonat Secretarului Municipiului Aiud, 
coordonator al Biroului Agricol, Compartimentului Juridic, Compartimentului Arhivă;  
           - reprezentarea juridică a instituției și a serviciilor publice de interes local 
subordonate Consiliului Local Aiud în fața instanțelor de judecată, de orice grad; 
          - consultanță și asistență juridică pentru compartimentele și structurile 
aferente aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, respectiv 
serviciilor publice locale, în privința actelor pregătitoare emiterii/adoptării actelor 
administrative, referate, rapoarte de specialitate prealabile emiterii dispozițiilor 

LOCUL DE MUNCA 
PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ 
DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE 
SE CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

Municipiul Aiud, jud. Alba 
Secretarul UAT Municipiul Aiud  

http://www.barou-alba.ro/
http://www.aiud.ro/
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primarului ori adoptării hotărârilor consiliului local; 
           - consultanță și asistență juridică, membru în Comisia Locală de fond funciar 
Aiud, Comisia de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, Comisia de disciplină;    
 

03.01.2006 – 06.08.2006, consilier juridic, Instituția Prefectului – Județul Alba, Direcția verificarea legalității 
actelor administrative, acte reparatorii, fond funciar, str. Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba 
Iulia, jud. Alba, www.prefecturaalba.ro, tel. 0258 – 811179, fax. 0258 – 811382 
          - funcționar public de execuție, verificarea legalității actelor administrative 
emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale – primar/consiliul local, 
în sensul art. 19, alin. 1 lit. e din Legea nr. 340/2004, privind prefectul și instituția 
prefectului; 
          - reprezentarea juridică a instituției, a Comisiei Județene de Fond Funciar 
Alba în fața instanțelor de judecată, de orice grad; 
 

21.01.2005 – 03.01.2006, consilier Cabinet Prefect,  Instituția Prefectului – Județul Alba, 
            - consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru Prefectul Județului 
Alba corespunzător atribuțiilor consacrate de  Legea nr. 340/2004, privind prefectul 
și instituția prefectului; 
 

21.01.1998 – 21.01.2005, consilier juridic – Compartimentul Juridic, Primăria Municipiului Aiud  
- funcționar public de execuție în cadrul Compartimentului Juridic,;  
           - reprezentarea juridică a instituției și a serviciilor publice de interes local 
subordonate Consiliului Local Aiud în fața instanțelor de judecată, de orice grad; 
          - consultanță și asistență juridică pentru compartimentele și structurile 
aferente aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, respectiv 
serviciilor publice locale, în privința actelor pregătitoare emiterii/adoptării actelor 
administrative, referate, rapoarte de specialitate prealabile emiterii dispozițiilor 
primarului ori adoptării hotărârilor consiliului local; 
           - consultanță și asistență juridică, membru în Comisia Locală de fond funciar 
Aiud, Comisia de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001;    
 

 
 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

 
2005 – 2007 - Diplomă Master seria G/0056456 nr. 971/30.06.2008, disertație sesiunea iunie 2007, 
Modernizarea administrației publice prin prisma acquis – ului comunitar, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 
Facultatea de Drept Simion Bărnuțiu Sibiu, perioada 2005 – 2006, 2006 – 2007. 
Nota 9,35 
  
1992 – 1997  
Diplomă Licență seria P, nr. 0106735, ( eliberată sun nr. 916/06.09.2000 ) Sesiunea iunie 1997, Universitatea 
Lucian Blaga Sibiu, 
Facultatea de Științe Juridice și Administrative, profil științe juridice, specializarea Drept, 
Media examenului de licență 8,50 
Absolvent al Facultății de Drept Alba Iulia – Fundația Universitară AISTEDA București, anii de studiu 1992 – 1997. 
 
 
 

COMPETENΤE 
PERSONALE   

Abilități în pregătirea și fundamentarea temeinică, corectă și legală a documentelor în lucru ( 

http://www.prefecturaalba.ro/
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opinii/referate/rapoarte/acțiuni în justiție/acte administrative/dispoziții primar/hotărâri de consiliu local )  
Abilități în susținerea și prezentarea opiniilor în fața autorităților publice – instanțe de judecată, autorități publice 
locale, etc. 
Adaptare și punere în practică a noutăților legislative/administrative 
Disponibilitate, colaborare și susținere pentru munca în echipă, în cadrul entităților colegiale, comisii, etc., astfel 
încât profesionalismul grupului/echipei determină corelativ profesionalismul și performanța autorității/structurii de 
drept public ori privat 
Abilități organizatorice 
Disponibilitate la un program de muncă prelungit 
 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză 
B2 Utilizator 
independent 

 

B2 Utilizator 
independent  

B2 Utilizator 
independent 

 

B2 Utilizator 
independent 

 

B2 Utilizator 
independent 

 

 .  

Limba engleză 
B2 Utilizator 
independent 

  

B2 Utilizator 
independent 

  

B2 Utilizator 
independent 

  

B2 Utilizator 
independent 

  

B2 Utilizator 
independent 

  

  

 
 

Competenţe de 
comunicare  

- Adaptare uşoară la orice tip de grup organizațional (etnic, multicultural etc.) 
- Comunicare uşoară, atât în interiorul grupului, cât şi în afara acestuia 
- Aptitudini de lucru pe studiul individual cu expunerea și susținerea grupului   
- Spirit organizatoric  

 

Competenţe 
organizaţionale/managerial

e  

: 

▪ Disponibilitate la activitatea profesională desfășurată în echipă   (în funcția 
publică de Șef Serviciu APL,Juridic am coordonat și condus 3 compartimente, 
membru în Comisia Locală de Fond Funciar, Comisia de aplicare a Legii nr. 
10/2001,  secretar apoi președinte al Comisiei de disciplină – Municipiul Aiud ) 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

 

▪ o bună cunoaştere a activității și competențelor autorităților administrației publice 
locale, prin experiența dobândită în cariera anterioară de funcționar public,  la 
nivelul Municipiului Aiud  și Instituției Prefectului – Județul Alba, respectiv expert 
electoral – AEP Alba. 

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicar
e 

Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvare

a de 
probleme 

 Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator 
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SIMA COSMIN – FLORIN 
 

____________________ 

independent  independent   independent   independent   independent  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
 

 . 

  

Alte competenţe  ▪ expert electoral – AEP Alba, desemnat de AEP Alba la alegerile locale din 2012, 
2016, locțiitor respectiv președinte de circumscripție electorală ( Comunele Daia 
Română, Rădești ), iar la alegerile generale parlamentare, europarlamentare și 
referendumuri naționale, președinte al secțiilor de votare la nivelul Municipiului 
Aiud, Comunei Ciugud. 

Permis de conducere  B – din septembrie 1991 


