
Dispoziția nr.60 din data de 06.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă 
Biroul Electoral de Circumscripție nr.77 –Râciu, care participă la operațiuni în vederea organizării şi 
desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din ziua de duminică, 27 
septembrie 2020. 
Dispoziția nr.61 din data de 10.08.2020 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitului 
Șerban Ioan, persoana  cu handicap grav, ca urmare a decesului acestuia. 
Dispoziția nr.62 din data de 10.08.2020 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitului 
Cioloboc Ioan, persoana  cu handicap grav, ca urmare a decesului acestuia. 
Dispoziția nr.63 din data de 10.08.2020 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei 
Cucuiet Maria, persoana  cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia. 
Dispoziția nr.64 din data de 12.08.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor având ca 
obiect atribuirea Contractului de: Servicii de înregistrare sistematică în comuna Râciu, județul Mureș, 
cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2), 71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2).  
Dispoziția nr.65 din data de 12.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă 
Secțiile de votare din comuna Râciu, care participă la operațiuni în vederea organizării şi desfăşurării 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din ziua de duminică, 27 septembrie 2020. 
Dispoziția nr.66 din data de 12.08.2020 privind actualizarea delimitării a secțiilor de votare și 
înființarea unei secții de votare de pe raza teritorială a comunei Râciu, în vederea bunei desfășurări a 
scrutinelor electorale pe raza U.A.T. a comunei Râciu. 

Dispoziția nr.67 din data de 14.08.2020 pentru revocarea Dispoziției nr. 66/12.08.2020 privind 
actualizarea delimitării a secțiilor de votare și înființarea unei secții de votare de pe raza 
teritorială a comunei Râciu, în vederea bunei desfășurări a scrutinelor electorale pe raza U.A.T. 
a comunei Râciu. 
Dispoziția nr.68 din data de 17.08.2020 cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate 
numitei Pop Ileana, persoană cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia. 
Dispoziția nr.69 din data de 18.08.2020 privind convocarea ședinței  ordinare a Consiliului 
Local al comunei Râciu. 
Dispoziția nr.70 din data de 19.08.2020 cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate 
numitului Adtilean Isidor, persoană cu handicap grav, ca urmare a decesului acestuia. 
Dispoziția nr.71 din data de 24.08.2020 privind actualizarea delimitării a secțiilor de votare și 
înființarea unei secții de votare pe raza teritorială a comunei Râciu, în vederea bunei 
desfășurări a scrutinelor electorale pe raza U.A.T. a comunei Râciu. 
Dispoziția nr.72 din data de 27.08.2020 privind desemnarea personalului  care se va ocupa de 
pregătirea și amenajarea Secțiilor de votare din comuna Râciu,  în vederea organizării şi 
desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din ziua de duminică, 27 
septembrie 2020. 
Dispoziția nr.74-77 din data de 31.08.2020 privind încetarea drepturilor de alocație pentru 
susținerea familiei. 
Dispoziția nr.78 din data de 31.08.2020 privind modificarea drepturilor de alocație pentru 
susținerea familiei. 
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