
Dispozitii emise in luna iunie 2021 

Nr. dispoziție  Obiectul dispoziției 

71/10.06.2021 Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 
72/24.06.2021 Privind modificarea repartizării pe trimestre a Bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Râciu pe anul 2021. 
73/25.06.2021 Pentru modificarea art. 1 din Dispoziţia  nr.54 din data de 26.06.2020 privind 

constituirea unei Comisii pentru constatarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase/nefavorabile (inundații/secetă), 
în sectorul vegetal, la nivelul comunei Râciu. 

74/29.06.2021 Cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate numitei Moldovan Olivia, 
persoană cu handicap grav ca urmare a decesului acesteia. 

75/29.06.2021 Cu privire la actualizarea Comisiei de Disciplină din cadrul Primăriilor 
comunelor Râciu, Grebenișu de Câmpie, Șincai și Sânpetru de Câmpie. 

76/30.06.2021 Privind modificarea dreptului la ajutor social. 
 

Dispozitii emise in luna iulie 2021 

Nr. dispoziție  Obiectul dispoziției 

77/07.07.2021 pentru rectificarea actului de deces nr.3 din 15 februarie 2021-Râciu, privind pe OPREA 
CONSTANTIN, exemplarele I şi II, la rubrica locul nașterii defunctului din RÂCIU în SÂNMARTINU 
DE CÂMPIE. 

78/07.07.2021 pentru rectificarea actului de deces nr.6 din 18 februarie 2021-Râciu, privind pe RÎCEAN SILVIA, 
exemplarele I şi II, la rubrica locul nașterii defunctei din RÂCIU în SÂNMARTINU DE CÂMPIE. 

79/07.07.2021 pentru rectificarea actului de deces nr.4 din 15 februarie 2021-Râciu, privind pe 
CHIBULCUTEAN RAVICA, exemplarele I şi II, la rubrica prenumele defunctei din RAVICA ÎN 
RAVECA. 

80/07.07.2021 pentru rectificarea actului de deces nr.12 din 15 martie 2021-Râciu, privind pe CUC GAVRILĂ, 
exemplarele I şi II, la rubrica locul nașterii defunctului din RÂCIU în SÂNMARTINU DE CÂMPIE. 

81/07.07.2021 pentru rectificarea actului de deces nr.10 din 26 februarie 2021-Râciu, privind pe SOPTEREAN 
IOAN, exemplarele I şi II, la rubrica locul nașterii defunctului din RÂCIU în ULIEȘ. 

82/07.07.2021 pentru rectificarea actului de deces nr.5 din 15 februarie 2021-Râciu, privind pe GABRIȘ IRÉN, 
exemplarele I şi II, la rubrica luna nașterii defunctei din DECEMBRIE în OCTOMBRIE. 

83/13.07.2021 privind  constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru investiția: „Construire 
casă de locuit-intrare în legalitate, împrejmuire la fațada principală, branșamente la utilități ", 
localitatea Râciu, str.Tineretului, nr. 50, jud.Mureș, proiect nr. 69/2020. 

84/13.07.2021 privind desemnarea doamnei Ulieșan Ancuța Mirona  pentru a semna în numele numitei Szabo 
Mărioara, domiciliată în  comuna Râciu, sat Valea Seacă, nr. 25, judeţul Mureş, documentele 
notariale în vederea dezbaterii procedurii succesorale privind pe defunctul Suciu Alexandru. 

85/15.07.2021 Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

Nr. dispoziție  Obiectul dispoziției 

86/30.07.2021 Privind aprobarea în plată a ajutorului social 

87/30.07.2021 Privind aprobarea în plată a ajutorului social 

 

 

 

 

https://www.comunariciu.ro/wp-content/uploads/2021/06/Dispozitii-emise-in-luna-ianuarie-mai-2021.pdf
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Dispozitii emise in luna august 2021 

Nr. dispoziție  Obiectul dispoziției 

88/06.08.2021 Privind continuarea acordării indemnizației  lunare cuvenite dlui Oprea Ioan-
persoană cu handicap grav. 

89/06.08.2021 Privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

90/13.08.2021 Privind modificarea art.1 din Dispoziția nr. 48 din data de 26.05.2020 privind 
constituirea unei comisii pentru constatarea pagubelor produse culturilor agricole de 
animale lăsate nesupravegheate. 

91/13.08.2021 Privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

92/23.08.2021 Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

93/23.08.2021 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 
„Lucrări de reparații trotuare-cod CPV-lucrări de pavare și asfaltare”. 

94/27.08.2021 Privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

 

Dispozitii emise in luna septembrie 2021 

Nr. dispoziție  Obiectul dispoziției 

95/02.09.2021 Privind constituirea Comisiei de negociere a prețului de vânzare a unor 
suprafețe de teren având categoria de folosință curți-construcții, teren situat 
în comuna Râciu, satul Râciu, nr. 53-55, proprietatea privată a comunei Râciu. 

96/03.09.2021 Privind aprobarea în plată a ajutorului social. 

97/03.09.2021 Privind încetarea dreptului la ajutor social. 

98/03.09.2021 Privind aprobarea în plată a ajutorului social. 

99/08.09.2021 Privind numirea unui curator special pe seama bolnavei Văcar Victoria, domiciliată 
în comuna Râciu, str. Vasile Conțiu, nr. 9, jud. Mureș. 

100/10.09.2021 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția 
Construire casă de locuit, branșamente la utilități, localitatea Râciu, str. Tineretului, 
nr. 44, jud. Mureș, proiect nr. 9/2019. 

101/13.09.2021 Privind încadrarea dlui Cioloboc Daniel-Horațiu pe postul de consilier personal al 
primarului comunei Râciu, jud. Mureș, cu contract individual de muncă pe durată 
determinată, cu timp partial de lucru , pe perioada mandatului primarului, începând 
cu data de 15.09.2021. 

102/20.09.2021 Pentru continuarea acordării indemnizației lunare cuvenite domnului Macarie 
Viorel-persoană cu handicap grav. 

103/22.09.2021 Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Bojan Elena-persoană cu 
handicap grav. 
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