1.Dispoziția nr.14 din data de 03.02.2020 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al
domnului Almășan Marcel, conducător auto în cadrul SVSU Râciu, ca urmare a deciziei
medicale asupra capacității de muncă.
2.Dispoziția nr.15 din data de 03.02.2020 pentru modificarea art. 1 alin.(2) și art.3 din
Dispoziția nr. 3 din data de 10.01.2020 privind constituirea grupului de lucru pentru derularea
Programului Operational pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2019-2020).
3. Dispoziția nr.16 din data de 03.02.2020 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite
doamnei Gîrbu Ileana- persoană cu handicap grav.
4.Dispoziția nr.17 din data de 11.02.2020 privind instituirea curatelei speciale și numirea
doamnei Apofăian Irina curator al minorilor Pogăcean Denis-Alexandru și Pogăcean DenisaRoxana pentru a fi asistați la dezbaterea succesiunii după defunctul Pogăcean Mircea-Marcel
decedat la data de 28.07.2018
5.Dispoziția nr.18 din data de 12.02.2020 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate
numitei Bota Ana, persoana cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia
6.Dispoziția nr.19 din data de 20.02.2020 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului
Local al comunei Râciu.
7.Dispoziția nr.20 din data de 24.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs si de
solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției
contractuale vacante de: Paramedic, în cadrul S.M.U.R.D- E.P.A. Râciu, care va avea loc în data
de 20.03.2020.
8.Dispoziția nr.21 din data de 24.02.2020 pentru modificarea și completarea Dispoziției nr.
1235/17.11.2009
privind numirea persoanei cu responsabilitate în domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul
Primăriei comunei Râciu, în condiţiile prevăzute de Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
9.Dispoziția nr.22 din data de 24.02.2020 privind transferul dosarului de încadrare în grad de
handicap nr. 11880/11295/16.11.2004 emis de Consiliul Județean Mureș, COMISIA DE
EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, de la Primăria comunei Râciu la Municipiul
Tg.Mureș, privind pe doamna Man Maria, cu domiciliul actual în municipiul Tg. Mureș, str.
Rodniciei,nr, 36, ap.12, jud. Mureș.
10.Dispoziția nr.23 din data de 25.02.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la
terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții MODERNIZARE ȘI DOTARE CASA DE
CULTURĂ „VASILE CONȚIU“-RÂCIU
11.Dispoziția nr.24-28 din data de 28.02.2020 privind modificarea drepturilor de alocație
pentru susținerea familiei.
12.Dispoziția nr.29 din data de 28.02.2020 privind încetarea drepturilor de alocație pentru
susținerea familiei.

