
Dispozitii emise in luna ianuarie 

Dispozitii luna ianuarie 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

1 Privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului nr.31/06.03.2020 privind 

constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol din România 

runda 2020 din comuna Râciu, județul Mureș. 

2 Privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului nr.53/26.06.2020 privind 

constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din 

anul 2021. 

3 Privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

4 Privind numirea coordonatorului Centrului de Vaccinare, pentru UAT comuna Râciu, 
județul Mureș. 

5 Cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate numitului Almășan Marcel, 
persoană cu handicap grav, ca urmare a decesului acestuia. 

6 Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Polgar Silvia-persoană cu 
handicap grav. 

7 Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Oltean Solomica -
persoană cu handicap grav. 

8 Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului Rucza Ioan-persoană cu 
handicap grav. 

9 Privind desemnarea doamnei Baciu Nicoleta, consilier principal-compartimentul de 

asistenţă  socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru a o asista 

pe numita Oltean Solomica, domiciliată în  comuna Râciu, sat Sânmartinu de Câmpie, 

nr. 25, judeţul Mureş, internată la SC NINALULU SRL, Căpușu de Câmpie- Centru de 

îngrijire pentru vârstnici şi persoane asistate, în vederea deschiderii unui cont 

bancar. 

10 Privind constituirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor, pentru proiectul: 
Extinderea iluminatului public în satul Pârâu Crucii, comuna Râciu, jud.Mureș. 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

11 Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Râciu 

12 Privind instituirea curatelei speciale și numirea doamnei Apofăian Irina (bunica 

maternă) curator special al minorilor Pogăcean Denis-Alexandru și Pogăcean Denisa-

Roxana pentru  a fi asistați la suplimentarea succesiunii după tatăl lor Pogăcean 
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Dispozitii ianuarie-februarie 

 

 

 

 

 

Mircea-Marcel decedat la data de 28.07.2018, și la dezbaterea succesiunii după 

defuncții Pogăcean Vasile și Pogăcean Carolina, bunicii paterni ai minorilor. 

13 Privind instituirea curatelei speciale și numirea doamnei Florea Eugenia curator 

special al minorului Pogăcean Cătălin-Petruț pentru  a fi asistat la suplimentarea 

succesiunii după tatăl său Pogăcean Petru decedat la data de 17.07.2017 și la 

dezbaterea succesiunii după defuncții Pogăcean Vasile și Pogăcean Carolina, bunicii 

paterni ai minorului. 

14 Privind angajarea doamnei IUGA MARINELA, pe functia de asistent personal al 
persoanei cu handicap, IUGA CIPRIAN-DAMIAN, domiciliat în comuna Râciu, judeţul 
Mureş.  

15 Privind modificarea cuantumului indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau 

reprezentanţilor legali  ai copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu 

handicap grav sau reprezentantului legal.  

16 Privind stabilirea salariului de baza al d-nei APĂFĂIAN ELENA, asistent personal in 
cadrul Primariei comunei Râciu, judetul Mureș, incepand cu data de 1 ianuarie 2021. 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

17 Privind încetarea dreptului la ajutor social. 

18 Privind sistarea indemnizației lunare acordate numitei Polgar Silvia, persoană cui 

handicap grav, ca urmare a decesului acesteia. 

19 Privind sistarea indemnizației lunare acordate numitei Bucur Maria, persoană cui 

handicap grav, ca urmare a decesului acesteia. 

20 Privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

21 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Biro Daniel-Răzvan 
angajat în funcția de consilier personal al primarului comunei Râciu, județul Mureș. 



Dispozitii februarie 

 

 

 

 

 

 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

22 Privind  privind stabilirea unor reguli prin care să se asigure securitatea și 

integritatea registrelor și a certificatelor de stare civilă cu ocazia transportului, 

manipulării și utilizării în contextul aprobării cererilor persoanelor interesate pentru 

încheierea căsătoriei în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență 

a persoanelor 

23 Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

24 Privind  acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei. 

25 Privind modificarea dreptului la ajutor social. 

26 Privind  acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei. 

27 Privind  incetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei. 

28 Privind încetarea dreptului la ajutor social. 

29 Privind  incetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei. 

30 Privind încetarea dreptului la ajutor social. 

31 Privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului 

general al unității administrativ teritoriale comuna Râciu. 

32 Privind constituirea comisiei de evaluare a cererilor pentru încheierea unor contracte de 

închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei Râciu. 

33 Privind constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la procedura de încheiere a unor 

contracte de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a 

comunei. 



Dispoziții luna martie 

Dispoziții luna martie 

 

Dispoziții luna martie -aprilie 

 

 

 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

34 Privind  acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Apăfăian Maria-persoană 

cu handicap grav. 

35 Privind  privind încadrarea dlui Belean Teodor pe postul de consilier personal 
al primarului comunei Râciu, judetul Mureș, cu contract individual de muncă 
pe durata determinată, până la data de 15 aprilie 2021. 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

36 Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

37 Privind  acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Fagaras Maria-persoană 
cu handicap grav. 

38 Privind sistarea indemnizației lunare acordate numitei Oltean Solomica, persoană 
cui handicap grav, ca urmare a decesului acesteia. 

39 Pentru modificarea și completarea art.1 a Dispoziției Primarului nr. 1 din data de  

06.01.2021 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general 

agricol din România runda 2020 din comuna Râciu, județul Mureș. 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

40 Privind acordarea dreptului de alocați eprntru susținerea familiei. 

41-42 Privind aprobarea în plată a ajutorului social. 

43 Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Ruța Silvia-persoană cu 
handicap grav. 

44 Privind sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei Bota Samfira, persoana  cu 

handicap grav, ca urmare a decesului acesteia. 



 

Dispozitii luna aprilie 

 

Dispozitii luna aprilie 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

45 Pentru modificarea și completarea Dispoziției  nr. 231  din data de  02.12.2020 

privind modificarea raportului de serviciu al domnului Făgăraș Vasile-Valentin, 

prin mutare definitiva din cadrul Compartimentului achiziții publice și urbanism,  

în cadrul Compartimentului agricol, cadastru și relații publice pe  functia publica 

vacantă de consilier, clasa I,  grad profesional  asistent, din cadrul Primăriei 

comunei Râciu. 

46 Privind reîncadrarea doamnei Rîcean Maria în funcția publică de consilier, clasa I, 

grad profesional superior, cu atribuții de contabil în cadrul Compartimentului 

financiar contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 

47 Privind reîncadrarea doamnei Ulieșan Ancuța-Mirona în funcția publică de 

consilier, clasa I grad profesional principal, în cadrul Compartimentului financiar 

contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

48 Privind sistarea indemnizației lunare acordate numitului Rucza Ioan, persoană cu 

handicap grav, ca urmare a decesului acestuia. 

49 Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Iuga Maria-persoană cu 

handicap grav. 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

50 Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

51 Privind modificarea fișei postului doamnei Rîcean Maria consilier, clasa I, grad 

profesional superior, în cadrul compartimentului financiar contabil și resurse 

umane din aparatul de specialitate al primarului. 

52 Privind numirea doamnei Apofăian Irina (bunica maternă) curator special al 

minorilor Pogăcean Denis-Alexandru și Pogăcean Denisa-Roxana pentru a-i asista 

la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare. 



Dispozitii luna aprilie 

 

Dispozitii luna aprilie 

 

Dispozitii luna mai 

 

 

53 Privind numirea doamnei Florea Eugenia curator special al minorului Pogăcean 

Cătălin-Petruț pentru al asista la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare. 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

54 Pentru stabilirea programului de lucru cu publicul la Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor Râciu. 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

55-57 Privind aprobarea în plată a ajutorului social. 

58-62 Privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei. 

63 Privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei. 

64 Privind stabilirea funcționarului public care va aviza cererile preluate la nivelul 

S.P.C.L.E.P. Râciu, prin delegare temporară de competențe, în lipsa motivată a 

coordonatorului serviciului. 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

65 Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

66 Privind numirea unui curator special pe seama bolnavei Văcar Victoria, 

domiciliată în comuna Râciu, str. Vasile Conțiu, nr. 9, jud. Mureș. 

67 Privind acordarea ajutorului social. 

68 Privind încetarea ajutorului social. 

69 Pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei OPREA SOLOMICA-

persoană cu handicap grav. 



Dispozitii luna mai 

 

 

 

 

 

 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

70 Privind desemnarea agentului de inundații. 


