1.Dispoziția nr.1 din data de 09.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitul secțiunii de
dezvoltare la 31.12.2019, din excedentul bugetului local al anilor precedenți.
2.Dispoziția nr.2 din data de 09.01.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
având ca obiect Atribuirea Contractului de:
1.Contract furnizare ”Achiziție buldoexcavator în comuna Râciu, județul Mureș”, cod CPV
43200000-5 Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora (Rev.2);
51520000-3 Servicii de instalare de utilaje agricole si forestiere (Rev.2); 80500000-9 Servicii de
formare (Rev.2)
iniţiată pentru proiectul :
ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUDEȚUL MUREȘ, proiect co-finanţat de
Uniunea Europeană, prin FEADR, Sub-Măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor
în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020.
3.Dispoziția nr.3 din data de 10.01.2020 privind constituirea grupului de lucru pentru
derularea Programului Operational pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 20192020).
4.Dispoziția nr.4 din data de 20.01.2020 privind stabilirea salariilor lunare ale personalului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu, personalului SMURD-EPA Râciu
și ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap.
5.Dispoziția nr.5 din data de 20.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației
cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și
adultului cu handicap grav sau reprezentantului legal.
6.Dispoziția nr.6 din data de 23.01.2020 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite
domnului Aștilean Isidor-persoană cu handicap grav.
7.Dispoziția nr.7 din data de 27.01.2020 cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate
numitului Voarga Iuliu, persoană cu handicap grav, ca urmare a decesului ecestuia.
8.Dispoziția nr.8 din data de 28.01.2020 privind încadrarea dlui Biro Daniel-Răzvan pe
postul de consilier personal al primarului comunei Râciu, judetul Mureș, cu contract
individual de muncă pe durata determinată, pe perioada mandatului primarului,
începând cu data de 3 februarie 2020.
9.Dispoziția nr.9-10 din data de 31.01.2020 privind acordarea drepturilor de alocație pentru
susținerea familiei.
10.Dispoziția nr.11-13 din data de 31.01.2020 privind aprobarea în plată a ajutorului social.

