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INFORMAŢII PERSONALE Ţăranu-Hofnăr Valeruţ  
 

 

 Solca, judeţul Suceava 

 0230477215        0730118368 

 primarie@solca.ro  

Sexul Masculin 
Data naşterii 25/07/1960 
Locul naşterii Fălticeni, România 
Naţionalitatea Română 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 

2000 – prezent 
 
 
 
 
 

 

Primar  

Primăria oraşului Solca, judeţul Suceava 
Activitati si responsabilitati principale:    
 

 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 Legea 215/ 2001 privind administratia publica locala. 

 
Tipul sau sectorul de activitate Administraţie publică locală 

1997 – 2000 
 
 
 

 

Director  
SC TAHOCON SRL Solca 
Tipul sau sectorul de activitate Prestări servicii 

1996 – 1997 
 
 
 

Manager  
SC Prestări Servicii SA Solca 
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi de gospodărire comunală şi locativă   
 

 1995 – 1996 
 

Director  
SC Prestări Servicii SA Solca 
Tipul sau sectorul de activitate  Activităţi de gospodărire comunală și locativă   
 

1992 – 1995 
 
 

Director 
Regia Autonomă de Utilităţi Comunale şi Locative Solca 
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi de gospodărire comunală și locativă   
 

1990 – 1992 
 

Şef filială 
Regia Autonomă Judeţeană de Gospodărire Comunală şi Locativă Suceava – Filiala Solca 
Tipul sau sectorul de activitate  Activităţi de gospodărire comunală  şi locativă    
 

1987 – 1990 
 

Şef sector  
Întreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi Locativă  Suceava – Sector Solca 
Tipul sau sectorul de activitate  Activităţi de gospodărire comunală şi locativă   
 
  

1985 – 1987 Şef formație gospodărie comunală 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Întreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi Locativă Suceava – Sector Solca 
Tipul sau sectorul de activitate  Activităţi de gospodărire comunală și locativă   

1983 – 1985 
 

 

Subinginer stagiar 
Întreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi Locativă Suceava – Sector Solca 
Tipul sau sectorul de activitate  Activităţi de gospodărire comunală și locativă   

18-21 martie 2009  Expert în achiziţii publice  
Agenţia de Formare şi Perfecţionare Profesională Fax Media Consulting Ploieşti 
Curs de perfecţionare profesională 

12-15 martie 2008  Mizele Intercomunalităţii – Dezvoltarea de servicii publice eficiente 
Agenţia de Formare şi Perfecţionare Profesională Fax Media Consulting Ploieşti 
Seminar de formare profesională 

12-19 octombrie 2006  Principiile administrării unui contract, lucrări şi reguli FIDIC 
EPTISA România 
Curs de formare profesională 

21-23 martie 2006  Fondurile structurale – Provocare pentru oraşele româneşti 
Institutul Naţional de Administraţie Bucureşti 
Program de perfecţionare 

27-30 noiembrie 2002  Managementul proiectului şi comunicarea cu audienţe externe 
Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatic Oradea România 
Program de formare profesională 

8-12 octombrie 2002  Perfecţionarea funcţionarilor din administraţia publică locală     
Asociaţia Adopţie Dorpen Roemenie 
Curs de perfecţionare profesională                   

15 oct - 21 dec 2001  Operator calculator electronic şi reţele (Windows, Microsoft Word, 
Microsoft Excel) 
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Suceava 
Curs de perfecţionare profesională 

24-26 septembrie 2001  Formare de formatori privind rolul primarului în sistemul de protecţie 
a drepturilor copilului 
Asociaţia pentru Orfelinatele din România Pentru Copiii Noştri 
Curs de formare profesională 

5 - 9 iunie 1995  Perfecţionarea pregătirii în activitatea managerială şi în domeniul 
relaţiilor economice interne, internaţionale şi de legislaţie privind 
procesul de reformă în România 
Institutul de Management şi Informatică Bucureşti 
Curs de perfecţionare profesională 
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COMPETENΤE PERSONALE 
 

 

 

 

 

 
 

1980-1983  Instalaţii în construcţii 
Institutul Politehnic Cluj Napoca, Facultatea de Construcţii 
Studii superioare de scurtă durată 

1974-1979  Construcţii civile şi industriale/ Instalaţii în construcţii     
Liceul  “Nicu Gane” – Fălticeni/ Grupul Şcolar Profesional şi Tehnic Suceava     
Studii medii 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Limba franceză A2  B1  A2  A2  A2  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ capacitate excelentă de comunicare 
▪ abilităţi de negociere şi de persuasiune 
▪ capacitate de sinteză şi de analiză 

 
Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
▪ abilităţi de leadership 
▪ capacitatea de a elabora şi de a implementa un proiect  
▪ capacitate de iniţiativă şi de a răspunde pozitiv la schimbări 
▪ capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în echipă 
▪ capacitatea de a evalua şi de a-şi asuma riscuri în diverse situaţii 
▪ atitudine corectă şi fair-play față de parteneri și de angajați 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ capacitatea de a manifesta solidaritate în rezolvarea problemelor care afectează comunitatea locală  
▪ capacitatea de a relaţiona eficient cu instituţii din domeniul public 
▪ capacitatea de a comunica constructiv în situaţii sociale diferite 
▪ capacitate de analiză a sarcinilor şi a responsabilităţilor angajaţilor 
▪ capacitate de evaluare a abilităţilor profesionale ale angajaţilor 
▪ capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres și de a respecta termene limită 

Competenţe informatice  ▪ utilizarea sistemului de operare Microsoft Windows şi a programelor din Microsoft Office 

Permis de conducere  Categoria B 


