RoMANra
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZITIE
Nr. 47 din 28 februarie 2020
privind efectuarea concediului de odihn[, a patra transl, aferent anului 2019 de citre doamna BUCIU DENISA ELINA, func{ionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Primarul oragului Topoloveni, jude{ul Argeq;
Avind in vedere. (i) cererea nr.1837 din25.02.2020 formulata de doamna BUCIU DENISA
- ELENA, functionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului. prin care solicitE
aprobare pentru efectuarea concediului de odihna. a patra transa, aferent anului 2019. in perioada
02 03 2020 - 06.03 .2020 inclusiv; (ii) Programarea individualb a concediilor de odihn[ a
personalului, pe anul 2019, aprobata prin Dispozitia primarului nr.632 din 20. f2.2018;
Ydzdnd prevederile art.4zl alin.(1) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr 5712079,
art.22 din OGR nr.612007 cu modificdrile gi completdrile ulterioare; art.146 din Codul muncii,
precum qi pe cele ale art. 155 alin.(1) lit e) qi alin.(5) lit.e) din Codul Administrativ aprobat prin OUG
nr.5712019;

in temeiul disp. art.196

alin.(1) lit.a) coroborat

cu art.243 alin (1) lit.a) din

Codul

Administrativ aprobat prin OUG nr.5712019;

DISPUN:

Art.I. Se aprobd efectuarea concediului de odihn[,a patra transa, aferent anului 2019 de
citre doamna BUCIU DENISA - ELENA. functionar public din cadrul Compartimentului Investitii,
Achizitii Publice Implementare Proiecte al aparatului de specialitate al primarului, in perioada de
timp 02.03.2020 - 06.03.2020 inclusiv.
Art.2, Pentru aceeasi perioad[ de timp se desemneazd d-na NASTASE RAMONA
GABzuELA, funclionar public din cadrul aceluiasi compartiment de specialitate, sd preia atribuliile
de serviciu ale doamnei BUCIU DENISA - ELENA.
Art.3.

Serviciul ,,Resurse lJmane, Relatii Publice, Arhiva, Administrativ" din aparatul de
va aduce la indeplinire prezenta dispozilie.

specialitate al primarului,

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)
I ,,Relatii Publice" va aduce la cunostinta publica prezenta dispozitie prin
publicare in
Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE
AUTORIT
care poate fi accesat de la urmatoarea adresa:

Secretar

Ma
*Activitatea Primariei orasului'Tonoloveni se
Priivnd nrelrrcrarea dafelor crr caracter nersonal
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