
Dispoziții emise în luna mai 

44.Dispoziția nr.53 din data de 06.05.2019 privind aprobarea acordării voucherelor de vacanță 
pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Râciu, a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță, precum 
și desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea acestora. 
45.Dispoziția nr.54 din data de 17.05.2019 privind continuarea acordării indemnizației lunare 
cuvenite domnului Socaciu Ioan-persoană cu handicap grav. 
46.Dispoziția nr.55 din data de 17.05.2019 cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate 
numitului Morar Alexandru, persoană cu handicap grav, ca urmare a decesului acestuia. 
47.Dispoziția nr.56 din data de 22.05.2019 privind interzicerea comercializării şi consumului de 
băuturi alcoolice în data de 26 mai 2019  între orele 7°° – 21°° în spaţiul de protecţie al secţiilor 
de votare organizate în comuna Râciu pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 
European și pentru referendumul național. 
48.Dispoziția nr.57 din data de 22.05.2019 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al comunei Râciu 
49.Dispoziția nr.58 din data de 22.05.2019 privind constituirea Comisiei de negociere a prețului 
terenului în suprafață de 250 mp ce urmează a fi vândut cu respectarea dreptului de preemțiune 
pentru Linca Marian Iulian, în calitate de proprietar asupra construcțiilor existente pe acest 
teren, categoria de folosință curți construcții, teren situat în comuna Râciu, satul Ulieș, nr.10, 
proprietatea privată a comunei Râciu.  
50.Dispoziția nr.59 din data de 29.05.2019 privind constituirea comisiei de concurs și de 
soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare pe perioadă determinată a funcției 
contractuale vacante de Șef serviciu voluntar pentru Situații de Urgență, care va avea loc în data 
de 26.06.2019. 
51.Dispoziția nr.60, 62 din data de 31.05.2019 privind încetarea dreptului la ajutor social. 
52.Dispoziția nr.61 din data de 31.05.2019 privind încetarea drepturilor de alocație pentru 
susținerea familiei. 
53.Dispoziția nr.63 din data de 31.05.2019 privind modificarea drepturilor de alocație pentru 
susținerea familiei. 
54.Dispoziția nr.64 din data de 31.05.2019 privind pentru acordarea indemnizației lunare 
cuvenite doamnei Murariu Maria-persoană cu handicap grav. 
 
 
 
 


