
Dispozitii emise în luna noiembrie 2021 

 

Numar 

dispozitie 

Obiectul dispozitiei 

318 Cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate numitei Bojan Ileana, persoană cu 
handicap grav, ca urmare a decesului acesteia. 

319 Privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor de igienă din cadrul 
POAD către persoanele defavorizate din comuna Râciu. 

320 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 
„Schimbare centrală termică în grădiniță, comuna Râciu, jud. Mureș“. 

321 Privind numirea unui curator special pe seama bolnavei IUGA MARIA, domiciliată în 
comuna Râciu, sat Coasta Mare, nr. 51, jud. Mureș. 

322 Privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor alimentare din cadrul 
POAD către persoanele defavorizate din comuna Râciu. 

323 Privind acordarea gradației 4, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei 
Zăhan Maria-Teodora, având funcția de inspector principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Râciu. 

324 Privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Râciu. 

325 Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Lucrări 
de reparații străzi comuna Râciu, str. nr. 2 Căciulata. 

326 Pentru modificarea art. 1 din Dispoziţia nr. 64  din data de  06.05.2021 privind stabilirea 
funcționarului public care va aviza cererile de eliberare a actelor de identitate și pentru 
stabilirea reședinței, semnarea cărților de identitate provizorii, repartizarea, verificarea și 
semnarea corespondenței în cadrul S.P.C.L.E.P. Râciu, prin delegare temporară de 
competențe, în lipsa motivată a coordonatorului serviciului. 

327 Privind constituirea comisiei de inventariere anuală a tuturor categoriilor de sigilii și 
ștampile deținute de comuna Râciu. 

328 Privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii, de reevaluarea, scoaterea din funcţiune, casarea şi 
valorificarea bunurilor, constând în materiale şi materiale de natura obiectelor de inventar 
precum active fixe din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale. 

329 Privind  stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/lemne  
și energie electrică pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. 

330 Privind aprobarea în plată a ajutorului social. 

331 Privind încetarea dreptului la ajutor social. 

332 Privind constituirea comisiei de preselecție pentru licitația cu strigare pentru vânzarea 
masei lemnoase din partida 478 Răstolița, constituită din produse de igienă. 

333 Privind constituirea comisiei pentru licitația cu strigare a prețului de vânzare a masei 
lemnoase din partida 478 Răstolița, constituită din produse de igienă. 

 Privind  stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/lemne  
și energie electrică pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. 


