ROMANIA
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZITIE
Nr.46 din 28 februarie 2020
privind efectuarea concediului de odihn[. prima transa, aferent anului 2020 de c[tre BORDEIANU
DON{MCA, personal contractualdin cadrul aparatului de specialitate al primarului

Primarul oragului Topoloveni, judeful Argeg;
Avind in vedere: (i) cererea nr.1741 dtn 24022020 formulata de doamna BORDEIANU
DOMMCA, personal contractual drn cadrul Sen,rciului Resurse Umane. Relalii Publice, Arhiv6,
Administrativ prin care solicrti aprobare pentru efectuarea concediului de odihnd, prima transa,
aferent anului 2020, in perioada 02.03.2020 - 13032020 inclusiv, (ii) Programarea individuali a
concediilor de odihnd a personalului, pe an:;Jr 2020, aprobata prin Dispozitta primarului nr.474 din
18.t2.2019;

Ydzind prevederile art.538 alin.(2) din Codul Admrnistrativ aprobat prin OUG nr.5712079
alin(l), art.149-150 din CodulMuncir aprobat prin

coroborate cu cele ale art,39 alin.(1) lit.c), art.144
Legea nr 53 12003 republicatd;

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

ct art.243 alin.(1) lit a) din Codul

Administrativ

aprobat prin OUG nr.57IZAD;

DISPUN:

Art.l.

Se aprob[ efectuarea concediului de odihnd, prima transa, afbrent anului 2020 de cdtre
BORDEIANU DOMNICA, personal contractual din cadrul Serviciului Resurse lJmane, Relalii
Publice, Arhiv[, Administrativ, in perioada 02.03.2020 - 13.03.2020 inclusiv.
Lrt.2. Pe perioada de timp menlionatl la art.1, atribu(iile de serviciu ale salariatei, vor fi preluate
de cdtre doamna Petrici Rodica.
Art.3. Serviciul ,,Resurse lJmane, Rela(ii Publice, ArhivS, Administrativ" din aparatul de
specialitate al primarului, va aduce la indeplinire prezenta dispozilie.
Art.4. Copie de pe prezenta dispozitrie se va comunica prin gnja secretarului general, Instituliei
Prefectului - Judelul Arge$, pentru exercitarea controlui de legalitate, Serviciului de resurse umane,
persoanelor interesate.
(1) Compartimentul ,,Relatii Publice" va aduce la cunostrnta publica prezenta dispozitie prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE AUTORITATII
E
fi accesat de la urmatoarea adresa:www.cjargesso/en/web/topolovenilmonitorul-
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Topoloveni se supLlne prevederilor Regulamentului UE rr.61912016
cu caracter personal

