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JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DrsPozrTrE
Nr.7 din 15 ianuarie 2020
privind efectuarea concediului de odihn5, integral,
aferent anului 2019 de ctrtre domnul SAMOILA ION

personal contractual din cadrul S.p. Strizi-Trotuare
al consiliului locat

Primarul oraqului Topoloveni, judeful Argeg;
Avdnd in vedere:(i) cererea nr.z52 ain ru.dt.iozo formulatE
de domnul SAMOILA IoN,
personal contractual din cadrul S'P. "strlzi-Trotuare"
al consiliului local, il;;;,
solicit[ aprobare
pentru efectuarea concediului de odihnd, integral,
aferent anului z1g: i, p"riora" $.Oz.Zo20
03'03'2020 inclusiv; (ii) Programarea individual5 a
concediilor de odihna a personalului, pe anul
2019, aprobata prin Dispozitia primarului n.63z din20.rz.20ts;
.Ydzdnd prevederile

alin.(2) din codul Administrativ aprobat prin oUG nr.57/2019
alin.(l), art.149-150 din bodul Muncii aprobat

1{.5i.8
coroborate cu cele ale att.39
alin.(l) lit.c), art.l4a
prin Legea nr.53 12003 republicatd;

in

temeiul disnt

alin.(l) lit.a) coroborat cu

Administrativ aprobat prin 4.-rf6
OUG nr.ST/2A19;

art.243

alin.(l) lit.a) din codul

DISPUN:

.

Se aprobd efectuarea concediului de odihnr, integral,
.{rt+
aferent anului 2019 de c[tre
SAMOILA

domnul

ION, personal contractual din cadrut Sf.',Stazi-Trotuare,, al
consiliului local,
in perioada de timp 03.02.2020 03.03.2020 inclusiv.
- A!t'2' Pe perioada de timp mentionati la art.l, atribufiile de serviciu ale salariatului vor fi
preluate de cdtre un alt salariat din cadrul aceluiasi
serviciu public, asa cum urrneaz6 sa stabileasca
persoana cu atribufii de coordonator al serviciului.
Art'3' Serviciul ,,Resurse Umane, Relatii Publice, Arhiva, Administrativ,, din aparatul
de
specialitate al primarului, va aduce la indeplinire prezentadispoz4ie.

Art'4' Copie d., p: pr.ezenta dispozilie se va comunica, prin grija secretarului
general,
Institufiei Prefectului - Jude(ul Argeg, pentru exercitarea
controlului o"- i.gulitut ; 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
- Subeticheta,,DISPoZITIILE
AUTORITATII EXECUTI-VE': care poate fi accesat de ra urmatoarea
adresa:

Secretar

Mari

se supune
personal

Regulamentului tJE nr.67 9 D0 I 6

AT Orasul Topoloveni,

