
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
la Hotărârea Guvernului nr.350/2009 

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de 
subprefect al judeţului Timiş de către domnul Dobra Călin – Ionel  

 
În prezent, una din funcţiile publice de subprefect al judeţului Timiş 

este vacantă, iar până la organizarea concursului în vederea ocupării 
definitive a postului este necesar a fi desemnată o persoană care să 
îndeplinească aceste atribuţii, având în vedere responsabilităţile 
Instituţiei Prefectului, stabilite prin lege. 

Pentru ocuparea temporară a funcţiei publice de subprefect al 
judeţului Timiş până la organizarea concursului, a fost nominalizat 
domnul Dobra Călin – Ionel, care este născut la data de 6 iunie 1978.  

Domnul Dobra Călin – Ionel este licenţiat în educaţie fizică şi sport, 
din anul 2000, al Universităţii Avram Iancu  din Cluj – Napoca, iar din 
anul 2008 este licenţiat în economia comerţului, turismului şi serviciilor al 
Universităţii Mihai Eminescu Timişoara.  

În anul 2006 a finalizat cursurile de master în management şi sport 
organizate de Universitatea de Vest Timişoara, iar în prezent este 
masterand în domeniul administrării afacerilor în comerţ şi turism al 
Universităţii Mihai Eminescu. 

În prezent, îndeplineşte funcţia publică de consilier principal în 
cadrul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Timiş.  

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului            
nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, 
managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a), 
art. 89 şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul 
art. 108 din Constituţia României, republicată, a fost elaborat proiectul 
de Hotărâre a Guvernului, alăturat, privind exercitarea, cu caracter 
temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către 
domnul Dobra Călin – Ionel, până la organizarea concursului în vederea 
ocupării definitive a postului. 

 
VICEPRIM – MINISTRU, 

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

D A N  N I C A  
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