RoMANI.q.
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DrsPozrTrE
Nr.44 din 25 februarie 2020
privind constatarea cazului

de incetare a contractului individual de muncl al unui salariat, prin dcnrisie

Primarul oraEului Topoloveni, jude{ul Argeg;
LuAnd act de cererea nr.670 din 28 ianuarie 2020 formulatl de salariatul CRASAN AUI{EL.
muncitor in cadrul SP "Sera, Spalii Verzi, Salubritate Publicd" a[ Consiliului local. prin care isi

I februarie 2020;
Codului Adrninistrativ,
pentru
aprobarea
Ydzind prevederile ar1.538 din OUG nr.5712019
coroborate cu cele ale art.81 din Legea nr.5312003 pentru aprobarea Codului M uncii, repr-rb licat;
ConstatAnd cf, salariatul a avut preaviz de 20 zile lucrdtoare - conform adresa nr.734 din
30.0 I .2020 - a[ c6rui termen expirl pe data de 27 februarie 2020; imprejurare in raport de care r.trtleazd
a fi emisa dispozilia de incetare a contractului individual de munca al salariatului incepAnd cu clata de
prezintd demi,sia din postul pe care este incadrat incepdnd cu data de

2B lebruarie 2020:

in temeiuI disp.art.l96 alin.( 1) lit.a) coroborat cu art.243 alin.( l) lit.a) din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.5712019
.:

DISPUN:
Art.l.

contractului individual de muncd al domnului CRASAN ALJI{lrL,
muncitor in cadrul SP "Serd. Spa{ii Verzi, Salubritate Publicd" al Consiliului Local al orasului
Topoloveni. prin demi,sie, la data de 28 febrr-rarie 2020. dupa implinirea tennenulLri de prear. iz acot'clat.
Se constata incetarea

prezenta dispozi{ie gi actele care au stat [a baza emiterii acesteia vor
fi comunicate serviciului de resurse umane pentru aducere la indeplinire qi arhivare la dosarul persottal

Art.2. Un exemplar din

al acestuia.

Art.3. ( l) Prezenta dispozitie se comunicd. prin grila secretarului general. Instituliei Prcf ccttrlui
-.ludetul Arges pentru exercitarea controlului de legalitate; Serviciului '"Rcsltrsc Lrrlane.
Adrninistrativ" pentru aducere la indeplinire.
(2) Cornpartimentul ,,Relalii Publice" va aduce la cunogtinld publicd prezenta dispozitie
prin publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZII-lll-ll
AUTORITATII EXECUTIVE" - care poate fi accesat de la unndtoarea adres5:
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*Activitatea Primirrei orasului
Prirvnd prelucrarea datt-lor cu caracter pcrsonal
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