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JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORASULUI TOPOLOVENI

DISPOZITIE
Nr.62 din 27 martie

2020

privind efectuarea concediului de odihna. prima transa, aferent anului 2O2O de c[tre PRALA
NICOLAE, personal contractual din cadrul aparatului de specralitate al primarului

Primarul orapului Topoloveni, judeful Argeg;

AvAnd in vedere: (i) cererea nr.2689 din 18.03.2020 fonnulati de domnul PRALA
NICOLAE, personal contractual din cadrul Serviciului Resurse flmane, Relalii Publice, Arhrvd,
Administrativ prin care solicitd aprobare pentru efectuarea concediului de odihn6, prima transa,
aferent anului 2020, in perioada 30 03.2020 - 10,04.2020 inclusiv, (ii) Programarea individuali
a concediilor de odihn[ a personalului, pe anul2020, aprobata prin Dispozitia primarului nr.474
din 18.12.2019,
Ydzdnd prevederile art.538 alin.(2) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.5712019
coroborate cu cele ale art.39 alin.(1) lit.c), art.l44 alin.(l), art.149-150 din CodulMuncii aprobat
prin Legea nr.53 120a3 republicat6;
In temeiul disp.art.196 alin.(1) lrt.a) coroborat
Administrativ aprobat prin OUG nr.5712079;

cu

art.243 alin

(l)

lit.a) din Codul

DISPUN:

Art.l. Se aproba

efectuarea concediului de odihn[, prima transa, aferent anului 2O2O de
cdtre domnul PRALA MCOLAE, personal contractual din cadrul Semciului Resurse {Jmane,
Relafii Publice, Arhiv6, Administrativ, in perioada 30.03.2020 - 10.04.2020 inclusiv.
At't.2. Pe perioada de timp menlionatl la art.1, atribuliile de serviciu ale salariatului Prala
Nicolae, vor fi preluate de c[tre domnul Oan![ Vasile.
Art.3. Serviciul ,,Resurse lJmane, Rela{ii Publice, Arhiv[, Administrativ'din aparatul de
specialitate al primarului, va aduce la indeplinire prezenta dispozitre

Art.4. Copie de pe prezenta dispozilie se va comunica prin gnla secretarului general,
Instituliei Prefectului - Judepl ArgeE, pentru exercitarea controlui de legalitate, Serviciului de
resurse umane, persoanelor interesate.
(l) Compartimentul,,Relatii Publice" va aduce la cunostinta publica prezenta dispozitie prin
publicare ur Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Sr-rbcticheta "DISPOZITIILE
AUTORITATII
- care poate fi accesat de la umatoarea adresa:

Secretar

AT Oraq Topoloveni,
IJnsureanu

i
datelor cu

se supune prevederilor Regulamentului

personai
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