RoMANrl
JUDETUL ARGE$
PRTMARUL ORA$ULUr TOPOLOVENT

DISPOZITIE
Nr. 76 din 16 aPrilie 2020
2020, de citre domnul oANcEA ION
privind efectuarea concediului de odihnfl, a doua transl, aferent anului
al primarului
MARIUS, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate

Primarul oraqului Topoloveni, judeful Argeg;
OANCEA ION
Avind in,reJer.: (i) cererea nr.:i::'dintZ.O+.2020 formulatl de domnul
al primarului, prin care solicit[
MARIUS, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate
aferentd anului 2020, in perioada
aprobare pentru .f.Liuur.u concediului de ooinne, a doua transa,
individuald a concediilor de odihn[ a
16.04.2020 - 04.05.2020 inclusiv; (ii) Prograrnarea
aprobata piin Dispozitia primarului nr .47 4 din I 8 ' 12 '2019:
personalului, pe anul 2020,'art.
ydzdnd prevederile
zl alin,(l) oin coaut .Administrativ aprobat prinpeoUG rtr'5712Q19:
cele ale art'155
ulterioare; precum gi
art.zz din OGR w.6lZO07 cu modificaiife qi completlrile
prin OUG nr'5712019;
alin.(1) lit.e) gi alin,(5) lit.e) din Codul Administrativ aprobat

in

temeiul disp. art.tg6 a1in.(1) lit.a) coroborat

cu

art.243

alin.(l) lit'a) din

Codul

Administrativ aprobat prin OUG nt.5712079;

DISPUN:

transa, aferent anului 20?0 de
Se aprobd efectuarea concediului de odihnl, a doua
qi
MARIUS, personal contractual in cadrul Serviciului Urbanism
c[tre domnul
Oraqului
Primarului
al
de specialitate
Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Fond Funciar, din aparatul
inclusiv'
04.05.2020
fopofou"ri, in perioada de timp 16.04.2020 -

Art.L.

oAi\cEA roN

se desemneazd, d-l TABARAC FANEL, funclionar
de serviciu ale domnului
public din cadrul aceluiasi compartiment de specialitate, s6 preia atribuliile

Art.Z. Pentru aceeasi perioada de timp

OANCEA ION MARTUS.
Publice, Arhiva, Administrativ" din aparatul de
Art,3. Serviciul ,,Resurse lJmane, Relatiiprezenta
dispozilie.
specialiiaffi primarului, va aduce la tndeplinire

grija secretarului general'
Copie de pe prezenta dispozilie se va comunica, prin
de legalitate; serviciului de
Instituliei prefectului - Judelul Arges, pentru exercitarea controlului

Art.{.

resurse umane, precum gi persoanelor interesate'

prin
(l) Compartimentul ,,Relatii Publice" va aduce la cunostinta publica ptezenta dispozitie
"DISP0ZITIILE
publicare in Monitorul bfi"iut iocal al orasului ropoloveni - subeticheta
adresa:
urmatoarea
la
de
accisat
fi
poate
ALI-IONTATII EXECUTIVE" - care

g.'
?f/
L.

t.

Secretar

Maria-

ffiiTopo1overriSesupul1ep.","d".iio.Regrrlatnetrtu[uilJErc'679|2O16
Priivnd preluclarea datelor ctl caracter persotial

T Oras Topoloveni,

