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 Prezentul raport reprezintă bilanțul activitățiilor desfășurate pe parcursul 
anului 2021. 

 Realizăriile obținute au fost posibile datorită sprijinului și încrederii 
dumneavoastră, a contribuatililor, susținerii consilierilor locali și efortul echipei 
din cadrul Primăriei , fiind rezultatul unei munci în echipă. 

 In conformitate cu art.63,alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 a 
administrației locale, am să vă prezint rapoartele de activitate al fiecărui 
compartiment al Primăriei Suplac pe anul 2021: 

 

 Secretar General UAT – Keresztes Matilda 
 

Nr. 
acte  și 
fapte 

 

Descriere  acte  și fapte 

15  Ședințe  ale  Consiliului Local   din care 12 ședințe ordinare  și  3 ședințe 
extraordinare 

30  Ședințe ale  comisiilor ,pregătit  și depuse  documentele în vederea avizării 
74 Proiecte de hotărâre cu  actele   care  stau la baza  acestora - 
70 Hotărâri adoptate - Create , înregistrate ,înaintate ,publicate pe site  ,numerotate  

și  arhivate  un număr de  15  dosare de  ședință  cu  2367 file 
298  Dispoziții   ale Primarului /create,înregistrate ,înaintate ,numerotate ,arhivate  un  

nr. de  758 file  
3790 Total adrese înregistrate în  Registrul  general de intrare –ieșire  corespondența 

între instituții  și petiții ( toate  compartimentele )
 Avizat proicete de hotărâri  ,contrasemnat  pentru  legalitate  Hotărâri și  

Dispozițiile Primarului 
Participare la  ședințele  Consiliului Local  
Gestionarea procedurilor   administrative  privind activitatea Consiliului Local   
Organizare  evidenței  actelor administrative   a Hotărârilor și  Dispozițiilor   
Asigurarea transparenței documentelor  și  comunicarea  către  persoanele 
interesate  și instituțiile abilitate
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Asigurarea  procedurilor de  convocare   a  Consiliului local și  asigurarea 
lucrărilor  de secretariat, 
,numărarea  voturilor  și  consemnarea rezultatelor  , întocmirea Proceselor –
verbale de ședință ,redactarea hotrărârilor  și  dispozițiilor , pregătirea  lucrărilor  
supuse dezbaterii ,întocmirea dosarelor de ședință  
Urmărirea respectării  cvorumului  prevăzut de lege  la adoptarea hotărârilor. 
Ținerea  prezenței   Consilierilor  care  au participat la ședințe , Întocmire  foaie 
de  prezență și predat la compartimentul contabil 

  
Alte atribuții prevăzute de Legi  și date  de Primar
Stare civilă  
Activități  în cadrul Comisiei  comunale  de  fond  funciar  ,Corespondență   cu   
persoanele  ineteresate  și  Comisia  județeană de  fond funciar  
Corespondență  cu   Instituția  Prefectului  județului Mureș , Consiliul Județean Mureș , și 
alte   Instituții 
Eliberat adeverințe  de vechime  CAP -din  arhiva  Primăriei  
Înregistrarea Declarațiilor de avere  și declarațiilor de  interese ,ale demnitarilor  și  
funcționarilor  publici și înaintarea lor  în termen la  Agenția Națională  de Integritate  
București și publicarea pe siteul   Primăriei
Activități privind  păstrarea și gestionarea  Listelor  Electorale  Permanente 
Activități  în  comisiile de  implementare a proiectelor finanțate  din  fonduri  UE
Activități  privind coordonarea, compartimentului  agricol  -Registru Agricol   
Activități  privind coordonarea Compartimentului asistență  socială  
Avizat  Certificate de urbanism și Autorizații  de construire 
Activități în  domeniul  resursele umane
Orice alte  sarcini date de  Primar  ori  Consiliul Local 
 
 
 
 

 Stare civilă 
 

265 Acte și fapte de stare civilă înregistrate în Registrul de intrare-ieșire  stare civilă
7 Acte de naștere  înregistrate în exemplarele  I și II , în baza documentelor 

prevăzute de lege 
9 Acte de  căsătorie  înregistrate în exemplarele  I și II, create în baza 

documentelor prevăzute de lege,înregistrae ,publicate  pe site 
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30 Acte de deces înregistrate în exemplarele  I și II în baza documentelor prevăzute 
de lege 

15  Certificate de Naștere eliberate la cerere - în baza documentelor prevăzute de 
lege 

19  Certificate de  Căsătorie  eliberate la cerere- în baza documentelor prevăzute de 
lege 

45 Certificate de Deces eliberate la cerere- în baza documentelor prevăzute de lege
6  CNP -uri atribuite din listele  aflate în păstrarea Primăriei  

171 Mențiuni primite ,generate ,operate  și  comunicate Instituțiilor în drept
15  Extrase  pentru uz oficial  al actelor de naștere înregistrate ,  înaintate la  

SPCLEP Târnăveni 
9  Extrase   pentru uz oficial  al actelor de  căsătorie înaintate la  CNARNN-

București  
9 Extrase   pentru uz oficial  al actelor de  căsătorie înaintate la SPCLEP Târnăveni

30  Buletine de identitate ale decedaților înaintate  la SPCLEP Târnăveni 
46 Comunicări  de modificări  intervenite  în statultul  persoanelor comunicate la 

SPCLEP Târnăveni
7  Transcrieri  ai actelor de stare civilă eliberate   în străinătate, întocmit 

documentație, solicitat aviz prealabil de la DGEP Mureș, operate , comunicate la  
SPCLEP  Târnăveni 

 
39  

Sesizări deschidere de succesiune  după persoanele decedate din  comuna Suplac, 
înaintate  la  Camera Notarilor Publici Mureș 

30  Persoane radiate din Registrul electoral  

 Corespondența, Circulare  și  instrucțiuni
Au  fost create,prelucrate , numerotate,etichetate ,și  predate  în  arhiva instituției  998 file -
documente  pe linie de stare  civilă   
 
 
 

 

 Compartiment Agricol – Szakacs Andras 
 
 Digitalizarea parcelelor APIA la 160 fermieri 
 Adeverințe  pentru  APIA – 166 
 Inregistrari la apa canalizare 

o Idrifaia 249 pozitii 
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o Suplac 305 pozitii 
 Incasat contravaloarea consum apa canalizare 98757 RON 
 Actualizat 1295 pozitii registul agricol format electronic  

o Idrifaia 314 
o Laslau mare 284 
o Laslau mic 188                                                                                     
o Suplac 365                        
o Vaidacuta 144                                

 Confruntare taxe impozite cu registrul agricol 1300 pozitii 
 
 
 

 Compartiment Agricol – Molnar Stefan 
 
   Adeverințe  de  spațiu eliberate  pentru  acte de identitate –215 
   Adeverințe  pentru  A.P.I.A.- 166 
   Atestate  de  producător  vizate -89 
   Carnete  de  comercializare  vizate – 89 
   Înregistrat, operat  și  ținut  evidența a  250  contracte de  arendare și 

acte  adiționale. 
   Completat  din  Registrul  agricol  un  număr  25 cereri  deschidere  

succesiune  a  persoanelor  decedate   în  anul  2021. 
   Au  fost  actualizate  un  număr  de  1309 poziții  în  registrul  

agricol, 
inclusiv  în  format  electronic. 

   Întocmit , înregistrat, afișat și înaintat un nr. de 35 dosare vânzare 
terenuri extravilane conform Legii 17/2014. 

 
 

 Compartiment cadastru – Șoș Sorin 
 Parcelarea si predarea firmelor angajate pentru executarea inscrieri in 

cartea funciara sistematica a terenurilor a 7 sectoare si anume sectorul 
4,5,10,18,37,38 si 43 

 Pentru aceste sectoare sau finalizat si emis 2178 de CF-URI 
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 Parcelarea sectoarelor 20 si 36 din satul Laslau Mare cu un total de 216 
parcele ce nu s—a putut realiza din cauza depasiri suprafetei de teren 
existente 

 Aplicarea prevederilor legii in vederea ajutorari populatiei cu inscrierea 
POSESIEI Emiterea documentelor necesare 

 Depunerea de domumentati cadastrale pentru inscrierea in Cartea 
Funciara in Favoarea Primariei si a Comunei  Suplac . Profitand de 
faptul ca detin si Autorizatie emisa de OCPI 

 Emiterea a 4 titluri de proprietate integrale si 5 partiale prin semnarea 
documentatiei cadastrale ce trebuie anexata Fisei de Punere in Posesie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Compartiment Achizitii Publice – Velțan Vasile 

 

 Raportul de activitate pentru compartimentul Achiziții Publice este 
cuprins in perioada ianuarie 2021 -decembrie 2021. În această perioadă s-au 
înregistrat 160 de achiziții directe din care: 

- 68 – Achiziții directe servicii 
- 13 – Achiziții directe lucrări 
- 79 – Achiziții directe furnizare 
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Valoarea achizțiilor directe finalizate în perioada ianuarie-decembrie 
2020 este de: 
- 64782.79 lei     - Servicii 
- 626862.02 lei   - Lucrări 
- 110803.9 lei    - Furnizare 
Ponderea valorilor achizițiilor directe se poate observa in graficul nr.1. 

  

 
Grafic nr.1 

 
 

Evoluția proiectelor  
 
 

Construire grădiniță în localitatea Idrifaia,Comuna Suplac 
 

La data de 04.02.2021 s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. 
 
 

Modernizare Cămin Laslău Mic, comuna Suplac – lot 2 
 
  

La data 10.06.2021 s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor. 

78%

8%

14%

Valoare achiziții directe anul 2021

Lucrari

Servicii

Furnizare
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Proiectare și execuție rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră loc. 
Laslău Mare și Laslău Mic și canalizare menajeră în loc. Suplac 
 

S-au decontat in cursul anului 3,028,250.83 lei . 
 

Reabilitare și modernizare străzi în Comuna Suplac, Județul Mureș 
 

Valoare proiect 11,732,159.28 lei. Proiect depus pentru finantare in cadrul 
programului Anghel Saligny. 
 

Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in scoala 
primara Suplac,in Comuna Suplac 
 
Valoare proiect 3,626,025.1 lei, Proiect depus pentru finantare in cadrul Agentiei 
fondului de mediu. 
 
Modernizare si extindere statie de epurare in comuna Suplac 
 
Valoare proiect 2,429,032.76 lei, Proiect depus pentru finantare in cadrul 
programului Anghel Saligny 
 
Modernizare statie de tratare apa in comuna Suplac,Judetul Mures 
 
Valoare proiect 3,987,434.92 lei, Proiect depus pentru finantare in cadrul 
programului Anghel Saligny 

 
Achiziționare echipamente TIC in Comuna Suplac, pentru sustinerea 
procesului de invatare in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-
COV-2 

 
Valoare 595,956.81 lei Proiect selectat pentru rezerva. 
 

Dotarea cu echipamente si dispozitive de protectie medicala a unitatilor de 
invatamant din Comuna Suplac pentru prevenirea raspandirii coronavirus 
SARS - COV-2 
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Valoare 180761.3 lei . Contract de finantare semnat. 
 

Program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera - Statie de 
reincarcare pentru autovehicule electrice in comuna Suplac, loc.Idrifaia 
  
 Valoare 190,000 lei. Studiu de fezabilitate realizat 

 
 Compartiment asistență socială – Stupar Ioana, Bali Zsuzsanna 

 

În urma  verificării cererii și a documentelor depuse de asistența socială pe anul 
2021 avem următoarele : 

 AJUTORUL SOCIAL ( VMG) 
 Acordare – 13 
 Repunere – 0 
 Modificare - 3 
 Suspendare – 0 
 Încetare – 50 
 Dosare în plată  prezente  26 

 ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI (ASF) 
 Acordare – 31 
 Repunere - 0 
 Modificare – 6 
 Suspendare – 0 
 Încetare  - 30 
 Dosare în plată prezente – 49 

 ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII  
 Acordate – 25  dosare 

 INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL (ICC) 
 Acordate  - 8 dosare 

 STIMULENT  DE INSERȚIE – 2 dosare 
 ADRESE COPII DECEDAȚI  – 0  
 MONITORIZARE DGASPC MURES -  fișe trimestriale 

monitorizate – copii cu părinți plecați în străinătate. 
 AJUTOR DE URGENȚĂ -  3 cereri depuse  
  

            Monitorizarea persoanelor aflate în izolare la domiciliu pe anul 2021. 
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             Tichete sociale pentru mese calde  în conformitate cu O.U.G. nr.115/2020 
modificată și completată prin O.U.G. 174/2020  pentru persoanele care au 
împlinit vârsta de 75 ani și beneficiază de indemnizația socială.  

         Programului  operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 
distribuirea de produse de igienă si alimentare la  persoanele beneficiare de ajutor 
social și alocația pentru susținerea familiei. 

               Beneficiari ai stimulentului educațional la grădinițele  din comuna 
Suplac au fost 14 copii/lună. 

 AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE  PENTRU  SEZON RECE 
 Gaze naturale -  133 cereri, din care: 

o Acordate – 115 
o Neacordate – 18 

 Lemne – 86 cereri, din care: 
o Acordate – 70 
o Neacordate – 16 

 Acordarea suplimentului pentru energie electrică, gaze naturale  și 
lemne 

o Energie electrică – 108 
o Gaze naturale – 115 
o Lemne - 68 
 ANCHETE SOCIALE:  

 Anchete sociale DGASPC Mureș  - 30 anchete sociale pentru încadrare 
într-un grad de handicap.  

o 13 dosare pentru  plasament 
 Anchete sociale judecatorie - 2 
 Anchete sociale școala – 5       
 Anchetă socială pentru expertiză medicală -1                           
 Au fost efectuate un număr de 150 anchete social la ajutor social și alocația 

pentru susținerea familiei. 

 

 

 

 RAPORT ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ: 
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Activități în campania de vaccinare  împotriva Covid-19 

 Monitorizarea persoanelor infectate cu Sars-Cov-2 izolate și carantinate  la 
domiciliu. 

 Programarea persoanelor la centre de vaccinare. 
 Colaborare cu echipa mobilă în comună. 
 Anunțarea copiilor catagrafiați la vaccin 
 Efectuarea triajului epidemiologic semestrial la școlile din comună. 
 Monitorizarea persoanelor cu boli cronice : Eliberarea – rețetelor 
 medicamentelor 
 bilete de trimitere 
 concedii medicale 
 Acordarea serviciilor medicale la domiciliu( injecții, pansamente,  îngrijire 

și supravegherea plăgii, împrimarea firelor de sutură,  măsurarea TA ). 
 

 Compartiment impozite si taxe – Klein Csaba, Popovici Liliana  
 

Venituri proprii pe anul 2021: 
             -debitat 01.01.2021: 1.342.656,00 
             -sume rămase de încasat 31.12.2021: 1.987.626,00 
             -sume încasate: 1.046.960,00 
-Impozit pe clădiri PF: 
            -sume încasate: 57.019,00 
            -sume rămase de încasat: 56.942,00 
-Impozit pe clădiri PJ: 
            -sume încasate: 23.208,00 
            -sume rămase de încasat: 23.186,00 
-Impozit pe terenuri PF: 
            -sume încasate: 48.764,00 
            -sume rămase de încasat: 66.899,00 
-Impozit pe terenuri PJ: 
            -sume încasate: 4.371,00 
            -sume rămase de încasat: 3.990,00 
-Impozit pe terenurile extravilane: 
            -sume încasate: 184.286,00 
            -sume rămase de încasat: 148.626,00 
-Taxa asupra mijloacelor de transport PF: 
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             -sume încasate: 78.652,00 
             -sume rămase de încasat: 202.490,00 
-Taxa asupra mijloacelor de transport PJ: 
             -sume încasate: 18.803,00 
             -sume rămase de încasat: 26.316,00 
-Venituri din concesiuni și închirieri: 
             -sume încasate: 192.040,00 
             -sume rămase de încasat: 70.746,00 
-Taxă pază:  
             -sume încasate: 76.157,00 
             -sume rămase de încasat: 134.534,00 
-Taxă salubritate: 
             -sume încasate: 109.866,00 
             -sume rămase de încasat: 258.163,00 
-Venituri din amenzi: 
             -sume încasate: 79.895,00 
             -sume rămase de încasat: 987.686,00 
 
În anul 2021 au fost emise înștiințări de plată, certificate de atestare fiscală, 
certificate atestare edificare clădiri, reevidențieri, operații mijloace de transport, 
informații bunuri la Birouri de Executori Judecătorești, Judecătorii, etc. 

o înștiințări de plată: 1.476 buc. 
o certificate de atestare fiscală: 246 buc. 
o declarații de impunere mijloace de transport: 161 
o declarații de scoatere din evidență mijloace de transport: 91 
o chitanțe eliberate: 143 
o P.O.S. : 26 
o operat O.P.-uri în program în urma Extraselor de cont: 100  
o informații bunuri la Birouri de Executori Judecătorești: 47 
o corespondență cu diferite instituții, persoane juridice/fizice: 49 
o confruntare terenuri din ROL-uri cu registrul agricol: 1.300 poziții 
o completat din ROL nominal unic un număr de 25 de cereri 

deschidere succesiune a persoanelor decedate în anul 2021(Anexa 
nr. 24) 

o edificare/evidențieri clădiri/terenuri: în jur de 200 
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Am întocmit/redactat Raportul de specialitate pentru indexarea impozitului pe 
anul 2022.  
Am întocmit/redactat Raportul de specialitate pentru aprobarea bugetului pe anul 
2022. 
Am întocmit/redactat Referat și Proiect de hotărâre pentru închirierea prin 
licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public(cabinet 
stomatologic). 
 

Alte operații/evidențe legate de compartimentul Impozite și Taxe. 
 Compartiment contabil – Nilca Emilia Elena 

 

Situația financiară a anului 2021  privind executia bugetului local la 
sfarsitul anului  2021: 

 
 
TOTAL VENITURI                                                 8.323.717 

Venituri proprii  1.021.212 

Cote defalcate din impozitul pe venit  242.233 

Sume allocate din cote defalcate din impozitul pe 
venit pt echilibrare  

642.881 
 

Sume repartizate de Consiliul Judetean                      267.000 

Sume defalcate din TVA  544.151 

Sume defalcate din TVA pt drumuri  15.000 

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor 
locale  

1.621.000 

Subventii de la bugetul de stat  3.231.274 

Subventii de la alte administratii ANCPI  84.663 

Subventii de la alte administratii AFIR  654.303 
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Excedentul anului 2020 136.301 

TOTAL CHELTUIELI                                            8.379.323 

Din care : 

51.02 Administratie  
Salarii administratie  
 Facturi  administratie  
Achizitie tractor  
 

1.599.495 
1.046.375 
393.660 
159.460 

 
61.02Ordine publica si siguranta nationala  2.350 

65.02Invatamant  
Bunuri si servicii 
Burse 

246.401 
156.186 
90.215 

65.02 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului  
65.02 Igienizari scoli din Comuna Suplac   
Construire gradinita in loc .Idrifaia (AFIR) 
Tichete de gradinita  
Plati la proiectul Cresterea eficientei sc Sulac  
Transport cadre didactice  

345.633 
             194.398 

37.983 
10.750 
84.407 
18.095 

66.02  
Salarii asistenti comunitari  
Reparat dispensar uman Suplac  
Materiale si ob inventar  
(Compressor ,incalzire centrala) 
Servicii electrice  

306.592 
125.091 
145.745 
19.556 

 
16.200 

 

 

67.02 Cultura recreere si religie  
 
67.02 Facturi camine  lumina si gaz 
67.02 Alte bunuri pt intretinere si functionare  
(interventie central termice ) 
67.02 Modernizare camine cultural Laslau Mare si 
Laslau Mic  

979.806 
 

11.177 
19.305 

 
674.232 
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67.02 Spatii verzi  
67.02 Sustinerea cultelor 
Biserica Baptista Suplac  
Parohia Ortodoxa Laslau Mare 
Parohia Reformata Idrifaia  
67.02.71 Imprejmuire teren sport Suplac  

75.952 
133.000 

3.000 
30.000 
100.000 
66.140 

  

68.02. Asistenta sociala  
   Salar asistent personal  
          Indemnizatii handicap  
          Ajutor incalzire  
          Ajutor de urgent  

402.477 
68.323 
254.424 
72.800 
6.930 

 
70.02 
Iluminat public –paza si alte cheltuieli de 
intretinere(analize apa ,Apele romane ,exec lucrari apa 
,clor ,ANRSC) 

Pompe 

Plata sectoare cadastrale  
PUG  

412.811 
              362.834 

 
 

31.977 
12.868 
5.132 

 
74.02 Protectia mediulu 
Consum current canalizare  
Gunoi menajer  
Retea de alim cu apa si canal Laslau Mare si Mic  

3.271.000 
69.437 
95.505 

3.106.058 
83.02 Agricultura ,silvicultura si vanatoare 
Bunuri si servicii (contracte ) 

2.000 
2.000 

84 .02 Transporturi  
Reparatii si materiale (antiderapant , piatra Sparta si pavaj ) 

Reabilitare infrastructura inundatii 
(87.408 lei suma ramasa de la bugetul de stat din 
anul 2019) 

767.384 
              469.927 
              297.457 

87.02 Alte actiuni economice  
Plata proiecte catre consultant si avize pt lucrari 

43.374 
43.374 
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Excedentul anului 2020 este folosit la: 
 sectiunea de functionare  
sectiunea de dezvoltare 

136.301 
87.408 
48.893 

 

 Compartiment urbanism – Velțan Vasile 

 
Raportul de activitate pentru compartimentul Urbanism este cuprins in perioada Ianuarie-
decembrie 2021. În această perioadă s-au eliberat următoarele: 

o 5 Autorizații de construire 
o 26 Certificate de urbanism 

 
 
 

 Compartiment SVSU – Klein Csaba 
 

Ca Inspector SVSU , întocmesc/actualizez Planul de analiză și acoperire a 
riscurilor pe teritoriul Comunei Suplac, Planul de pregătire în domeniul 
situațiilor de urgență, Planul comitetului local pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență , Planul 
de evacuare în situații de urgență și a schemei de înștiințare-alarmare, Planul de 
apărare împotriva inundațiilor, și alte planuri sau rapoarte solicitate de ISU 
,,Horea”. 
În urma avertizărilor meteorologice primite instituiesc serviciul de permanență 
în caz de urgență la nivelul comunei Suplac. 
În perioada februarie-noiembrie 2021 s-au eliberat 7(șapte) Permise de Lucru cu 
Focul. 
În primăvara și toamna anulul 2021 s-au afișat la sediul primăriei și pe panourile 
de afișaj din comună materiale informative privind arderea miriștii, vegetației 
uscate și a resturilor vegetale. 
În perioada verii, când s-au înregistrat temperaturi caniculare, s-au distribuit și 
afișat măsurile specifice pentru perioadele caniculare-pentru populație și pentru 
prevenirea incendiilor. 
În anul 2021 s-au emis/prelungit 16(șaisprezece) Autorizații de Funcționare. 
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Alte sarcini și atribuții: 
 testarea anuală din privința SSM și SU al angajaților primăriei 

Comunei Suplac; 
 instruirea introductiv generală la angajare, și instruriea periodică al 

angajaților primăriei; 
 întocmesc periodic situațiile cerute de Structura Teritorială pentru 

Probleme Speciale Mureș;  
 eliberez certificate de înregistrare pentru vehicule lente(tractoare, 

remorci). 
 eliberez autorizațiile de acces tonaj greu, etc. 

 

 Invățământ scolar 
 

Rețeaua scolară a Comunei Suplac după cum a fost aprobată de Consiliul Local 
pe anul 2021 este după cum urmează: 

 

Nr.crt Mediul 
de 

referință 

Cod 
identificare 

fiscal 

Comuna Scoală cu 
personalitate 

juridică

Structura arondată 
pe niveluri de 

invățământ
1 Rural 605501/21

9029064 
Suplac Scoala Gimnazială 

“Sf.Nicolae” 
Laslău Mare 

Sat Laslău Mare, 
nr.175 

Tel.0265/456188 

Școala Primară 
Suplac

Grădinița cu 
program normal 

Suplac
Școala 

Gimnazială 
“Bordi Andras” 

Idrifaia
Grădinița cu 

program normal 
Idrifaia

Școala primară 
Laslău Mic
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Scoala 
Gimnazială 
“Sf.Nicoale 

Laslău Mare”
Grădiniță Laslău 

Mare
Grădinița cu 

program normal 
Laslău Mic

 

 

 

 Situația școlară: 
 
 Preșcolari 

o Idrifaia – 16 
o Suplac – 34 
o Laslău Mare – 9 
o Laslău Mic – 17 

 
 Elevi clasele 0 – IV 

o Idrifaia - 31 
o Suplac - 46 
o Laslău Mare - 14 
o Laslău Mic – 17 

 
 Elevi clasele V – VIII 

o Idrifaia - 54 
o Laslau Mare – 34 

 
 Cadre didactice 

o Idrifaia - 12 
o Suplac - 6 
o Laslău Mare - 11 
o Laslău Mic – 2 
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 Cadre nedidactice si auxiliare 

o Idrifaia - 2 
o Suplac - 1 
o Laslău Mare - 4 
o Laslău Mic - 1 

In anul 2021 s-au decontat abonamentele cadrelor didactice navetiste, in valoare 
totală de 18.095 lei. 

 

 Situația proiectelor pe anul 2021 
 

 Proiecte finalizate 
 

Nr.crt Denumire lucrare Sursa Valoare(lei)
1 Reparatii scoala Laslău Mare Buget Local 26100
2 Reparatii scoala Laslău Mic Buget Local 13770
3 Reparatii scoala Suplac Buget Local 60655
4 Reparatii scoala Idrifaia Buget Local 72591
5 Montare imprejmuire teren de sport 

Suplac 
Buget Local 66140 

6 Refacere infrastructura locala afectata de 
calamitari naturale in satul idrifaia,com 

Suplac 

CJ Mures 371051 

7 Instalatie de gaz la dispensar medical 
Suplac 

Buget local 3200 

8 Realizare retea date Primaria Suplac Buget local 23595
9 Instalatie electrica interioare Dispensar 

uman Suplac
Buget Local 16198 

10 Reparatii interioare scara dispensar uman 
Suplac 

Buget Local 34207 

11 Reparatii interioare parter dispensar 
uman Suplac

Buget Local 111536 

12 Construire grădiniță în localitatea 
Idrifaia,Comuna Suplac

AFIR/Buget 
Local

825336 

13 Modernizare Cămin Laslău Mic, comuna 
Suplac – lot 2

AFIR/Buget 
Local

1091793 
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 Proiecte in derulare 

Nr.crt Denumire Valoare(lei) Stadiu 
1 Eficientizare si modernizare 

iluminatului public,UAT Suplac, 
judetul Mures

859789 SF realizat 

2 Proiectare și execuție rețea de 
alimentare cu apă și canalizare 
menajeră loc. Laslău Mare și 

Laslău Mic și canalizare menajeră 
în loc. Suplac 

 

17592261,77 S-au decontat 
3,028,250.83 in 

anul 2021 

3 Dotarea cu echipamente si 
dispozitive de protectie medicala a 

unitatilor de invatamant din 
Comuna 

Suplac pentru prevenirea 
raspandirii coronavirus SARS - 

COV-2

180761,3 S-a semnat 
contractual de 

furnizare 

4 Achiziționare echipamente TIC in 
Comuna Suplac, pentru susținerea 

processual de invățare in contextual 
riscului de infectie cu coronavirus 

SARS-COV-2

595946,81 Proiect selectat 
pentru rezerva 

5 Modernizare și extindere stație de 
epurare în comuna Suplac 

2429032,76 Proiect depus pt 
finantare Anghel 

Saligny 
6 Modernizare stație de tratare în 

Comuna Suplac, județul Mureș 
4196519,92 Proiect depus pt 

finantare Anghel 
Saligny 
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7 Reabilitare și modernizare strazi in 
Comuna Suplac, judetul Mures 

12153459,6 Proiect depus pt 
finantare Anghel 

Saligny 
8 Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea intelogentă a energiei 
în Școala Primară Suplac, în 

Comuna Suplac

3629025,1 Proiect depus pt 
finantare AFM 

 


