RoMANr,q,
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOYENI

DISPOZITIE
Nr.73 din 13 aprilie 2020
privind efectuarea concediului de odihn[, prima transl, aferent anului 2020 de cdtre domnul Margineanu
Dragos -Adrian, func{ionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Primarul orapului Topoloveni, jude{ul Argeq;
Avdnd in vedere: (i) cererea nr.3244 din 08.04.2020 formulat[ de domnul MARGINEANU
DRAGOS- ADRIAN, funclionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care
solicitd aprobare pentru efectuarea concediului de odihn[, prima transa, aferent anului 2Q20, in
perioada 13.04.2020 - 06.05.2020 inclusiv; (ii) Programarea individual[ a concediilor de odihnd a
personalului, pe anul 2020, aprobata prin Dispozitia primarulur nr.474 din 18.12.2019,

V[zind prevederile ar1.42l alin.(l) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57l2Al9;
art.22 din OGR nr.612007 cu modificdrile gi completlrile ulterioare; precum qi pe cele ale art.155
alin.(l) lit.e) qi alin.(5) lit.e) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.5712019;

in temeiul disp. art.lg6 alin.(l) lit.a)

coroborat

cu

art.243

alin.(l) lit.a) din

Codul

Administrativ aprobat prin OUG nr.5712019;

DISPUN:

Art.l.

Se aprob[ efectuarea concediului de odihn6, prima transa, aferent anului 2020 de
cltre domnul MARGINEANU DRAGOS - ADRIAN, funclionar public din cadrul biroului de
impozite si taxe locale al aparatul de specialitate al primarului, in perioada de timp 13.04,2020 *
06.05.2020 inclusiv.

Art.2. Pentru aceeasi perioad[ de timp se desemneazd, d-l COSTACFD ALEXANDRU IONUT funclionar public din cadrul aceluiasi birou de specialitate, s[ preia atribuliile de serviciu
ale doamnului MARGINEANU DRAGOS - ADRIAN.

4,rtt3- Serviciul ,,Resurse Umane,Relatii Publice,Arhiva, Administrativ" din aparatul de
specialitate al primarului, va aduce la indeplinire prezenta dispozilie.
Art.4. Copie de pe prezenta dispozilie se va comunica, prin grija secretarului general,
Instituliei Prefectului - Judepl Arge$, pentru exercitarea controlului de legalitate; serviciului de
resurse umane, precum qi persoanelor interesate.

(l)

Compartimentul,,Relatii Publice" va aduce la cunostinta publica prezentahotarare prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni Subeticheta ,,DISPOZITIILE
AUTORITATII E)GCUTIVE"- care poate fi accesat de la urmatoarea adresa:
itorul
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