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DrsPozrTrE
Nr.3 din 06 ianuarie

2020

privind efectuarea concediului de odihnl, a II a transtr, aferent anului 2019 de ctrtre doamna
Vinatoru Monica
tr'lorina, funcfionar public din cadrul aparatului de specialitate aI primarului

Primarul oragului Topoloveni, judefut Argeg;
Avdnd in vedere: (i) cererea nr.l1700 din 30.12.2019 formulata de doamna VINATORU
MONICA FLORINA, func{ionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care
soliciti aprobare pentru efectuarea concediului de odihn6, a doul transa, aferinta anului )01g, in
perioada 06.01.2020 - 10.01.2020 inclusiv; (ii) Programarea individuald a concediilor
de odihn6 a
personalului, pe anul 2019, aprobata prin Dispozitia primarului nr.63z din20.l2,20lg;
Ydzdnd prevede_rile art.42l alin.(l) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019;
art.22 din OGR nr.6/2007 cu modificlrile gi completdrile ulterioare; precum gi pe cele ale art.l55
alin'(l) lit.e) 9i alin.(5) lit.e) din Codul Administrativ aprobat prin OUd nr.S7l20t'9;

in

temeiul disp. art.196 alin.(1) lit.a) coroborat

Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019;

D

cu

art.243

alin.(l) lit.a) din

Codul

ISPUN:

Art.t Se aprobd efectuarea concediului de odihnf,, a doua trans4 aferent anului 2019 de
cdtre doamna VINATORU MONICA FLORINA, funcfionar public din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, Serviciul Economic, in perioada 06.01.2010
- 10.01,2020 inclusiv.
Att.Z. Pentru aceeasi perioadl de timp se desemneazd d-l IVANESCU EUGEN OVIDIU,
func{ionar public din cadrul aceluiasi serviciu, s[ preia atribufiile de serviciu ale doamnei
VINATORU MOMCA FLORINA.
Art.3. Serviciul ,,Resurse Umane, Relatii Publice, Arhiva, Administrativ', din aparatul de
specialitate al primarului, va aduce la indeplinire prezentadispozilie.
Copie de_ pl prezenta dispozilie se va comunic4 prin grija secretarului general,
Institufiei
Prefectului
- Judeful Argeg, pentru exercitarea controlului de iegalitate; serviciului de
^1t.4.
resurse umane, precum qi persoanelor interesate.
(1) Compartimentul ,,Relatii Publice" va aduce la cunostinta publica prezenta dispozitie prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subiticheta
"DISpOZITIILE
AUTORITATII EXECUTIVE" - care poate fi accisat de la urmatoarea adresa:
www.cj argesso/en/web/topoloveni/monitoml-ofi

cial-local
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