
Dispozitii emise în luna ianuarie 2022 

Număr 
dispoziție 

Obiectul dispoziției 

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. 

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 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. 

 


