RoMANr,q,
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZITIE
Nr.24 din

03

februarie 2020

privind efectuarea concediului de odihnl, prima transS, aferent anului 2020, de cltre domnul OANCEA ION
MARIUS, personal contractual din cadruI aparatului de specialitate al primarului

Primarul oragului Topoloveni, judeful Argeg;
Avdnd in vedere: (i) cererea nr.646 din27.01.2020 formulat[ de domnul OANCEA ION
MARIUS, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care solicitS
aprobare pentru efectuarea concediului de odihn6, prima transa, aferentl anului 2020, in perioada
02.02.2020 - 14.02.2020 inclusiv; (ii) Programarea individual[ a concediilor de odihnb a
personalului, pe anul 2020, aprobata prin Dispozitia primarului nr .47 4 din 1 8 . 12 .2019;
Ydzdnd prevederile ar1.42l alin.(l) din Codul Administrativ aprobat prin OUG m.57l2QT9;
art.22 din OGR nr.612007 cu modific[rile qi completdrile ulterioare; precum gi pe cele ale art.l55
alin.(1) lit.e) qi alin.(5) lit.e) din codul Administrativ aprobat prin ouG nr.5712019;

ln temeiul disp. art.T96 alin,(l) lit.a) coroborat
Administrativ aprobat prin OUG nr.57l2Al9;
Art.L.

cu art.243 alin.(l) lit.a) din

Codul

DISPUN:

aprobi efectuarea concediului de odihn[, prima transa, aferenta anului 2020 de
ION MARIUS, personal contractual in cadrul Serviciului Urbanism qi
Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Fond Funciar, din aparatul de specialitate al Primarului Oraqului
Topoloveni, in perioada de timp 03.02.2020 * 14.02.2020 inclusiv
Se

c[tre domnul OANCEA

Art.Z. Pentru aceeasi perioadd de timp

se desemneazd, d-l TABARAC FANEL, funqionar
public din cadrul aceluiasi compartiment de specialitate, s[ preia atribuliile de serviciu ale domnului

OANCEA ION MARruS.
Art.3. Serviciul ,,Resurse lJmane, Relatii Publice, Arhiva, Administrativ" din aparatul de
specialitate al primarului, va aduce la indeplinire prezenta dispozilie.

Art.4. Copie de pe prezenta dispozilie se va comunica, prin grija secretarului general,
Instituliei Prefectului - Judelul Arge$, pentru exercitarea controlului de legalitate; serviciului de
resurse umane, precum qi persoanelor interesate.
(1) Compartimentul,,Relatii Publice" va aduce

in

la cunostinta publica

prezenta dispozitie prin

Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE
AUTORITATII EXECI-[[VE" - care poate fi accesat de la unnatoarea adresa:
publicare
www.

cj

argesso/en/web/top oloveni/monitorul-ofi cial-local

Secreta

Ma

t Activitatea Primdr{tri orasului

Priivnd prelucrarea datelor cu

se supune prevederilor Regulamentului

personal

UE nr.679/20L6

I UAT Oras Topoloveni,

