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N O T Ă   D E   F U N D A M E N T A R E 

la Hotărârea Guvernului nr. 950/2019  

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii,  

a funcţiei publice de prefect al județului Vâlcea 

de către domnul Costea Tiberiu 

  

 

 În prezent, funcţia publică de prefect  al judeţului Vâlcea este vacantă, iar până la 

ocuparea definitivă a postului este necesar a fi desemnată o persoană care să exercite, în 

condiţiile prevăzute la art. 509 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, atribuţiile specifice acestei funcţii. 

 Astfel, pentru exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de 

prefect al judeţului Vâlcea este propus domnul Costea Tiberiu. 

 Domnul Costea Tiberiu, născut la data de 4 octombrie 1971, a obținut titlul de inginer în 

profilul inginerie economică în anul 1997, la Facultatea de Inginerie și Management 

Agroturistic - Universitatea ”Athenaeum” București. În anul 2008, a absolvit cursurile de 

master în Viticultură - Oenologie, organizate de Facultatea de Agricultură din cadrul 

Universității din Craiova, iar din anul 2010 deține titlul științific de Doctor în Horticultură, 

eliberat de aceeași instituție de învățământ superior 

 În anul 2014, a absolvit Programul de perfecționare Sistem de Control Intern 

Managerial, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. 

 În prezent, domnul Costea Tiberiu ocupă funcţia publică de execuție de consilier 

superior, la Centrul Local Drăgășani – Centrul Județean Vâlcea, din cadrul Agenției de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură. 

  Precizăm că, prin adresa nr. 27093/16.12.2019, Ministerul Afacerilor Interne a notificat 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la propunerea de exercitare cu caracter 

temporar, în condiţiile legii, potrivit art. 394 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, a funcţiei 

publice de prefect al județului Vâlcea de către domnul Costea Tiberiu. 

 În acest context, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin adresa nr. 59085 

conexat cu nr. 59076, nr. 59083, nr. 59074 și nr. 59075/2019 comunică faptul că a luat act de 

exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile prevăzute la art. 394 alin. (2) lit. d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare, a funcției publice din categoria înalților funcționari publici de prefect al județului 

Vâlcea de către domnul Costea Tiberiu. 

 În considerarea faptului că dispunerea măsurii exercitării cu caracter temporar a funcţiei 

publice de prefect este atributul exclusiv al Guvernului şi având în vedere prevederile art. 394 

alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a) şi ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind exercitarea, cu caracter 

temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul 

Costea Tiberiu. 
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 Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al județului 

Vâlcea de către domnul Costea Tiberiu. 
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