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LucreÈ›iu Tudor, cel care a deÈ›inut în ultimii doi ani funcÈ›ia de Sef Administratie al AJFP ArgeÈ™, È™i-a depus, în aceas
dimineaÈ›Äƒ, mandatul. Decizia are È™i o explicaÈ›ie, fostul È™el al FinanÈ›elor dorind sÄƒ lase la conducerea instituÈ›ie
susÈ›inutÄƒ de actuala guvernare.

?AstÄƒzi, valabilitatea Ordinului 1744/2019 al preÈ™edintelui ANAF privind numirea mea în funcÈ›ia de Sef Administratie
AJFP ArgeÈ™ a încetat È™i am acÈ›ionat în acest sens, depunându-mi mandatul în faÈ›a colegilor în cursul dimineÈ›ii. Con
deÈ›inut o funcÈ›ie stabilitÄƒ pe linie politicÄƒ È™i cÄƒ trebuie - în consecinÈ›Äƒ - sÄƒ fac loc oamenilor pe care îi doreÈ™
desemna actuala coaliÈ›ie de guvernare. È˜eful AdministraÈ›iei Judetene a Finantelor Publice este reprezentantul ministrului d
FinanÈ›e în teritoriu È™i trebuie sÄƒ aplice politicile fiscale ale guvernului sÄƒu, aÈ™a cum eu am fost reprezentantul Partid
Social Democrat, partid care m-a susÈ›inut È™i al cÄƒrui membru sunt.

Am fost onorat sÄƒ deÈ›in în ultimii doi ani aceastÄƒ poziÈ›ie È™i sÄƒ lucrez alÄƒturi de colegii de la care mi-am luat astÄ
Ca È™i domniile lor, cu peste un deceniu experienÈ›Äƒ în domeniu, eu mÄƒ consider un om de finanÈ›e È™i un fiscalist, ia
toate poziÈ›iile pe care le-am dobândit în ultimii 12 ani am susÈ›inut concursuri naÈ›ionale care mi-au permis sÄƒ acumulez
experienÈ›Äƒ, încredere în forÈ›ele proprii È™i o viziune cât mai completÄƒ asupra sistemului fiscal. În poziÈ›ia deÈ›inuta,
strÄƒduit sÄƒ acÈ›ionez permanent în spiritul principiilor care guverneazÄƒ funcÈ›ia publicÄƒ.

Într-o societate È™i într-o È›arÄƒ normalÄƒ, în care valorile morale, educaÈ›ionale È™i profesionale nu pot fi pierdute, eu È
asum acest moment, apreciind cÄƒ este firesc ca instituÈ›ia sÄƒ fie condusÄƒ de acum înainte de cÄƒtre o persoanÄƒ care ar
susÈ›inerea actualei coaliÈ›ii de guvernare, care înÈ›elege, împÄƒrtÄƒÈ™eÈ™te È™i poate sÄƒ aplice politicile fiscale spec
sÄƒu.

În ceea ce ii priveÈ™te pe colegii mei, am încredere cÄƒ vor demonstra în continuare acelaÈ™i profesionalism È™i aceeaÈ™
care au guvernat colaborarea noastrÄƒ. Le-am explicat È™i domniilor lor cÄƒ singurul asumat politic la nivelul acestei institu
am fost eu È™i cÄƒ ei sunt profesioniÈ™tii - cÄƒliÈ›i în ani de muncÄƒ, experienÈ›Äƒ È™i concursuri - care stau È™i vor
pentru orice tip de management È™i orice tip de manager. Am fost onorat sÄƒ lucrez în fruntea lor, aÈ™a cum am fost onora
egalÄƒ mÄƒsurÄƒ de încrederea pe care PSD PiteÈ™ti È™i mai ales preÈ™edintele Cristian Gentea au avut-o într-un manag
când m-au girat È™i m-au susÈ›inut necondiÈ›ionat pentru aceastÄƒ poziÈ›ie.

MÄƒ înclin cu respect în faÈ›a tuturor colaboratorilor fÄƒrÄƒ de care împlinirea mandatului meu nu ar fi fost posibilÄƒ, mulÈ
mediului de afaceri, presei È™i autoritÄƒÈ›ilor care mi-au fost parteneri de drum! SÄƒ avem sÄƒrbÄƒtori liniÈ™tite, încrede
personale È™i colective È™i fericire!?, este mesajul postat pe pagina personalÄƒ de socializare.

