I
ROMANIA
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$IILUI TOPOLOVENI

DISPOZTTTE
Nr.74 din 14 aprilie 2020
privind angajarea unui salariat, pe perioadi nedeterminatii

Primarul oragului Topoloveni, judeful Argeg;
Ludnd act de referatul nr.3327 din 13.04.2020 intocmit de Serviciul "Resurse Umane, Relalii
Publice, Arhiv6, Administrativ" din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune
emiterea actului administrativ pentru angajarea domnului PETRICA GHEORGHE pe postul de
muncitor calificat treapto profesionald II, gradatia.S din cadrul S.P. "S.P. Ser6, Spa{ii Yerzi" al

Consiliului Local

al Orasului Topoloveni,

incepdnd cu data

de

15.04.2020

qi pe

perioad[

nedeterminati, pentru cd tn urma concursului susfinut a fost declarat "ADMIS";
Yizdnd prevederile urmitoarelor acte normative: (i) ar1.,40 alin.(l) din Regulamentul aprobat
prin HGR rc.28612011; (ii) art.lZ alin.(l) coroborat cu art.31 alin.(l) din Codul Muncii aprobat prin
Legea nr.5312003 republicatl; (iii) Legea nr.l53l20l7 privind salarizarea personalului pl[tit din
fonduri publice, precum qi HCL Topoloveni nr.70126.09.2019-Anexanr.2, cu privire la salariile de
bazd ale personalului contractual in anul 2019 ; (iv) art.538 alin.(2) qi art.542 din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.5712019;

in temeiul disp.art.196 alin.(1) lit.a) coroboratcuart.243 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.5712019;

DISPUN:

incepdnd cu data de t5 aprilie2020, domnul PETRICA GHEORGHE se angajeazdpe
postul contractual vacant - muncitor colificat treapta profesibnald II, gradatia 3 - din cadrul S.P. "Serf,,
Spa{ii Verzi" al Consiliului Local al Orasului Topoloveni.

Art.l.

Art.2. in considerarea prevederilor art.l

incheie contractul individual de muncd cu domnul
PETRICA GHEORGHE, cu respectarea urm[toarelor prevederi:
- durata contractului '. nedeterminatd;
- data intrdrii contractului in efectivitate: /5 aprilie 2020,
- program de lucru '.1ore/zi (are grad III de invaliditate, cf.Dec.medicald nr.1151/18.03.2019)
- salariul debazd: 1.517 lei, deterntinal coffirm anexei alasate la dispozilie,'
- atribuliile specifice : conform Jisei poslultti.
se

Art.3. (l)

Prezenta dispozitie se comunicd, prin grija secretarului general, InstitLr{iei
Prefectului - Judetul Arges pentru exercitarea controlului de legalitate; Serviciului "Resurse Lll-nane,
Administrativ" pentru aducere la indeplinire.
(2) Compartimentul ,,Relalii Publice" va aduce la cunogtin{d publicd prezenta hotdrAre
prin publicare !U^L4onito-rul Oficial Local alOrasuluiTopoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE
E" - care poate fi accesat de la urmdtoarea adres6:
AUTORIT

Secretar

Activitatea
orasului Topoloveni
Priivnd prelucrarea datelor cLl caracter
+

prevcderilor Regulanrentultti l.lE nr 67912016

T Orasul

