RoMANt.q.
JT]DETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZITTE
Nr.19 din 29 ianuarie 2020
privind angajarea unui salariat' pe perioadi nedeterminati

Primarul oraqului Topoloveni, judeful Argeq;
LuAnd act de referatul nr.578 din 23.01.2020 intocmit de Serviciul "Resurse Umane, Rela{ii
Publice, ArhivS, Administrativ" din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune
emiterea actului administrativ pentru angajarea domnului PAVEL GHEORGHE DANUT pe postul
de inspector de specialitate (agenr de marketing) grad profesional II, gradatia 4 din cadrul S.P.
"CNIPT, Culte, gi Monumente lstorice" al Consiliului Local al Orasului Topoloveni, incepdnd cu data
de 01.02.2020 gi pe perioadd nedetenninatS, pentru cd in urma concursului sus{inut a fost declarat
..ADMIS";
Vazfind prevederile urmdtoarelor acte normative: (i1art.40 alin.(l) din Regularnentul aprobat
prin HGR nr.2SelZOtl; (ii) art.l2 alin.(l) coroborat cu art.3l alin.(l) din Codul Muncii aprobat prin
L.g.u nr.53/2003 republicat6; (iii) Legea nr.15312017 privind salarizarea personalului pldtit din
fonduri publice, precum gi HCL Topoloveni nr.70126.09.2019-Anexanr.2, cu privire la salariile de
bazi ale personalului contractualin anul 2019 ; (iv) art.538 alin.(2) Ei art.542 din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.57120191,

in temeiuldisp.art.lg6 alin.(l) lit.a) coroboratcuart.243 alin.(i) lit.a) din CodLrlAdrninistrativ
aprobat prin OUG nr.5712019;

Art.l.

DISPUN:

incepAnd cu data de 1 februarie 2020, domnul PAVEL GHEORGHE

DANUJ

se

angajeaza pe postul contractual vacant - inspector de specialitate (agent de marketing) grad
priitioroi II, gradatia I - dincadrul S.P. "CNIPT, Culte, Ei Monumente Istorice" al Consiliului Local
al Orasului Topoloveni.

Art.2. in considerarea prevederilor art.l se incheie contractul individual de rnuncd cu domnul
PAVEL CHEORGHE DANUT, cu respectarea urmdtoarelor prevederi:
- durata contractului : nedeterminatii;
- data intrdrii contractului in efectivitate I februarie 2020;
- perioada de probl : 90 de zile calendaristice,'

- salariul debazd:3.312\ei, determinat conformreferatului;i anexei acestuia, atasate ladispozilie,'
- atribu{iile specifice : conform fi:;ei postuluL

Art.3. (l)

Prezenta dispozitie se comunicd. prin grija secretarului general. Instituliei
Prefectului - Judetul Arges pentru exercitarea controlului de legalitate; Servicir-rlui "Resurse umane,
Administrativ" pentru aducere la indeplinire.
(2) Compartimentul ,,Rela!ii Publice" va aduce la cunoqtin{d publicd prezenta hotdr6re
prin pubticare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE
AUTORITATII EXECUTIVE" - care poate fi accesat de [a urmdtoarea adresd:
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Secretar Genera
prevederilor Regulanrentului UE nr.679l2OI6
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