RoMANra
JT]DETUL ARGES
PRIMARUL ORAST]LUI TOPOLOVENI

DISPOZITI E
Nr.67 din 30 martie 2020
Public
serviciu aferente functiei publice de conducere - director executiv al serviciului
primarului
,,salubrizare,n c6tre un funcfionar public de executie din aparatul de specialitate al
cu privire la delegarea de

atribufii

de

Primarul orasului Topoloveni, judetul ArgeE;

din 26 martie 2020;
Av6nd tn vedere prevederile art.2 alin.(3) din HCL Topoloveni nr.30

art'591 din codul
v5z6nd prevederile art.438 alin.(l) precum Ei pe cele ale art.589 alin.(2) 9i
administrativ aprobat prin OUG nr.5712019;
Administrativ aprobat
in temeiul disp.art.1g6 alin.(1) lit.a) coroboratciuart.243 alin.(1) lit.a) din codul
prin OUG nr.57120191,

DISPUN:
Art.l,, (l) lncepdnd cu data de 1 aprilie 2020, I-TaNASTASE GABRIELA-RAMoNA

avdnd functia

Administrarea
public[ de executie -inspector, clasa I, grad profesional principal- in cadrul Compartimentului
atribuliile de serviciu
Domeniului public si privat al aparatului de specialitate al primarului exercit[
Public "salubrizare" al
aferente functiei publice de conducere de director executiv al Serviciului
data de numire Ei data ocupirii
consiliului Local al orasului ropoloveni, pe perioada de timp cuprinsE intre
prin
concurs a functiei contractuale de conducere'
r-----'
(Z) in exercitarea atribuliilor aferente functiei de conducere "director executiv", d-ra
fapte juridice pentru dobdndirea
NASTASE GABRIELA-RAM9NA are dreptul de ainfaptui Ei semna acte si
pentru buna functionare a acestuia ca
personalitd{ii juridice de c6tre Serviciul Public "salubrizare" precum Ei
operator public gi in scopul pentru carc a fost infiin{at, conform legii.

comunici, prin grija secretarului generalalu.a.t', Instituliei Prefectului
"Resurse umane, Administrativ" pentru
- Judetul Arges pentru exercitarea controlului de legalitate; Serviciului
se comunica prezenta dispozitie ANFP'
aducere la indeplinire. prin grija sefului serviciului de resurse umane
ptezenta dispozi(ie prin
(2) Compartimentul,,Rela[ii Publice" va aduce la cunoqtinld public[
AUTORITATII
publicare in Monitorul oficial Local al orasului ropoloveni - Subeticheta "DISPoZITIILE
EXECUTIVE" - care poate fi accesat de la urmf,toarea adres6:

Art.Z.(l) prezenta dispozitie
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