RoMANta
JUDETUL ARGES
PRIMARUL ORASULUI TOPOLOVENI

DISPOZITI

E

Nr.9 din l5 ianuarie 2020
privind retragerea unor atribu{ii de serviciu incredintate de primar doamnei DINA DANIELA constind in acordare viza de legalitate qi
semnare documente care provin de la compartimentul de achizi{ii publice, in schimbul incredinttrrii rle atribu{ii de seruiciu in materie de
asistenti socialtr constind in acordare viza de legalitate si semnare documente carc provin de la Directia de Asisten(5 SocialS a Orasului
'l'opolovcni

Primarul orasului Topoloveni, judetul Arges;
Ludnd act de faptul c5 in cadrul Compaftimentului "Achizilii Publice, Investilii, Programe de Dezvoltare" din
aparatul de speciatitate al primarului a lost numit in functie publicd de consilier juridic domnul Nuld Bogdan qi, prin
unlare. toata activitatea desfEsurata de acest compafiiment este asigurata din punct de vedere al vizei de legalitate si
asistentA juridica, imprejurare in raport de care se apreciaza- ca nu se mai justifica mentinerea atribuliilor de serviciu in
acest sens incredintate d-nei Dina Daniela prin Dispozilia nr.126 din 2 aprilie 2019;
Cunoscdnd faptul ca in cadrul Directiei de Asistenli Sociali a Orasului Topoloveni nu a fost ocupat postul de
consilier juridic si intrucdt aceastA institu{ie publica nu are asistenli gi consiliere juridici de specialitate, se impune ca
d-nei Dina Daniela av8nd functia de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic al aparatului de specialitate
al prirnarului sa i se incredinteze exercitarea de atribulii specifice pregatirii sale profesionale in materie de asistent[
sociald pentru toata activitatea desfEsuratd de catre Directia de Asistenfa Sociald, sens in care urmeazd a se dispun prin
prezenta dispozilie;
VazAnd prevederile art.l55 alin.(5) lit.a) din Codul administrativ aprobat

prin OUG nr.5712019;
in temeiul disp.art.l96 alin.(l) lit.b) coroborat cu art.243 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin

OUG nr.5712019;

DISPUN:

Art. l. incep6nd cu data de l5 ianuarie2020 inceteazd aplicabilitatea Dispoziliei Primarului
Orasului Topoloveni nr.126 din 2 aprilie 2019 referitoare la desemnarea doamnei DINA DANIELA, consilier juridic
din cadrul Compaftimentului Juridic al aparatului de specialitate al primarului sa vizeze pentru legalitate si sa semneze
toate actele care provin si respectiv care privesc activitatea Compartimentului de Achizilii Publice, Investilii, ProgramePrognoze.

Art.Z. De la aceeasi data de l5 ianuarie 2020. doamnei DINA DANIELA i se incredinteazf, exercitarea de
atribulii de serviciu specifice pregatirii sale profesionale in materie de asistentd socialA pentru toata activitatea
desfhsuratd de catre Directia de Asisten{a SocialI a Orasului Topoloveni. inclusiv semnare de documente emise de
aceastA institulie publ ic[.
) Prezenta dispozilie se comunicd prin grija secretarului general al u.a.t., Instituliei Prefectului - iudetul
Arges pentru exercitarea controlului de legalitate; Serviciului "Resurse umane, Administrativ" pentru aducere la
indeplinire, precum qi funclionarului public, conforrn legii.
(2) Prin grija sefului serv. resurse umane se comunica prezenta dispozitie ANFP.
(3) Compartimentul ,,Rela1ii Publice" va aduce la cunogtin!6 publicd prezenta dispozitie prin publicare in
Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DlSPOZITIILE AUTORITATII EXECUTIVE" - care
poate fi
adresd: www.cjarges.ro/en/web/topoloven i/rnon itorul-ofi ci al-l ocal.
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