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JUDETUL ARGE$
PRTMARUL ORA$ULUr TOPOLOVENT

DISP OZITTE,
Nr.

17

din 20 ianuarie 2020

privind efectuarea concediului pentru evenimente deosebite, deces(bunica),
de c[tre
FLORIAN, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

popA ALIN

Primarul oragului Topoloveni, judeful Argeg;
Avdnd in vedere: (i) cererea nr.426 din 20.01.2020 formulatd de domnul pOpA
ALIN
FLORIAN, personal contractual din cadrul Serviciului Resurse Umane, Rela{ii publice,
Arhiv6,
Administrativ prin care solicit[ aprobare pentru efectuarea a 3 zile de concediu pentru
evenimente
deosebite (deces bunica), ?n perioada zo.ot.zozo
- 22.01.2020 inclusiv; (ii) negulamenrul Intern
aplicabil functionarilor publici si personalului contractual din cadrul upurutului -cle
specialitate al
primarului precum si personalului contractual din cadrul institutiiloi
si serviciilor publice fara
personalitate juridica subordonate consiliului local, aprobat prin
Dispozitia primarului
nr.l50/12.03.2012;
- Yinand prevederile 9rt:421 alin.(l) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57l10l9;
art'24,alin.c) din oGR w.612007 cu modificdrile qi completdrile ulterioare;'precum qi
pe cele ale
art'155 alin.(1) lit.e) 9i alin.(5) lit.e) din Codul Adminishativ aprobat prin
oUG nr.sl/zoti;
In temeiul disp-art.l96 alin.(l) lit.a) coroborat .u arti4ts alin.(l) lit.a) din Codul
Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019;

A'rt.l.

DISPUN:

aprobi efectuarea concediului pentru evenimente familiale deosebite, deces, de cltre
domnul POPA ALIN FLORIAN, personal contractual din cadrul Serviciului
Resurse Umane,
Relatii Publice, Arhiv6, Administrativ, in perioada20.0l.2020
inclusiv.
-22,0L2020
Se

Art.2. Pe perioada de timp men{ionatd la art.l, atribu{iile de serviciu ale salariatului popa
Alin
Florian, vor fi preluate de c6tre d-ra Nastase Gabriela Ramona.

Art.3. Serviciul.,,Resurse UT?rg, Relalii Publice, Arhivd, Administrativ,, din aparatul

specialitate al primarului, va aduce la indeplinire prezenta dispozilie.

de

Art.4. Copie de pe prezenta dispozilie se va comunica prin grija secretarului general, Instituliei
Prefectului - Judeful Argeg, pentru exercitarea controlui de legalitate, Serviciului de resurse
umane,

persoanelor interesate.

(l) Compartimentul ,,Relatii Publice" va aduce la cunostinta publica prezenta dispozitie
prin publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta
"DISpOZITIILE
AUTORITA
IVE''
poate fi accesat de la urmatoarea adresa:

Secretar General al

(m;:tl"

Maria-Doi
.

I W'rr''

*Aclivitatea Primdriei orasutui Topoloveni
se supune
Priivnd prelucrarea datelor cu caracter penonal

Regulamentuf ui UE nr.67912016

Topoloveni,

