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Nr.6 din 15 ianuarie

2020

privind efectuarea concediului de odihnS, integral, aferent anului 2019 de ctrtre domnul MATEI
CoNSTANTIN
personal contractual din cadrul s.P. strrzi-Trotuare al consiliului local

Primarul oragului Topoloveni, judeful Argeg;
AvAnd in vedere:(i) cererea m.239 din 13.01.2020 formulatii de domnul MATEI
CONSTANTIN, personal contractual din cadrul S.P. "Shazi-Trotuare" al consiliului local, prin care
aprobare pentru efectuarea concediului de odihnl, integral, aferent anului 2019, in perioada
ryli-cita
03.02.2020 -06.03.2020 inclusiv; (ii) Programarea individuala a concediilor de odihna
a
personalului, pe anul 2019, aprobata prin Dispozitia primarului nr.632 din20.l2.Z0l1;
Ydzdnd prevederile art.538 alin.(2) din Codul Adminishativ aprobat prin OUG nr.5712019

coroborate cu cele ale art.39 alin.(l) lit.c), art.144
prin Legea nr.53 /2003 republicatI;

in

alin.(l), afi.l4g-tt1 din bodul Muncii aprobat

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

Administrativ aprobat prin OUG nr.57l}0l9;

cu

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

din

Codul

DISPUN:

Art.L Se aprobd efectuarea concediului de odihn5, integral, aferent anului 2019 de c6tre
domnul MATEI CONSTANTIN, personal contractual din cadrul S.p. "strdzi-Trotuare,, al
consiliului local, in perioada de timp 03,02.2020 -06.03.2020 inclusiv.
Art2. Pe perioada de timp mentionattr la art.l, atribu{iile de serviciu ale salariatului vor fi
preluate de cihe un alt salariat din cadrul aceluiasi serviciu public, asa cum urmeazdsa stabileasca
persoana cu ahibufii de coordonator al serviciului.
Art.3. Serviciul ,,Resurse Umane, Relatii Publice, Arhiva, Administrativ" din aparaful de
specialitate al primarului, va aduce la indeplinire prezentadispozilie.
4rt.4. Copie de pe prczenta dispozi{ie se va comunic4 prin grija secretarului general,
Instituliei Prefectului - Jude{ul Argeg, pentru exercitarea controlului dJ Ggafitate; serviciului de

resurse umane, persoanelor interesate.

(l) Compartimentul ,,Relatii Publice" va aduce la cunostinta publica prezenta dispozitie
prin publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticlieta,DISPOZITIILE
AUTORITATII EXECUTIVE" - care poate fi accesat de la urmatoarea adresa:
www.cj argesso/en/web/topol oveni/mon itorul-ofi cial-local
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I al UAT Orasul Topoloveni,

ina Ungureanu

se supune prevederilor Regulamentului

UE nr.6792016

