
RAPORT DE ACTIVITATE 
SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL 

 
 

               Având în vedere delegarea directă a gestiunii serviciului de salubrizare la 
nivelul oraşului Rupea de către autoritatea publică locală către operatorul SC 
SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, pentru perioada 2012 – 2020 şi necesitatea 
prelungirii contractului de delegare, vă înaintăm următorul raport.  
 
          Prezentarea societăţii     
      
               SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL este societate cu răspundere 
limitată, cu capital integral de stat ( asociatul unic este Oraşul Rupea ), este 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub numărul J08/575/2011, 
cod unic de înregistrare RO 28285129, obiectul principal de activitate este cod 
CAEN 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase, activitate desfăşurată în baza 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţii 
nr.460/29.02.2012. 
               SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL s-a înfiinţat la data de 
01.04.2011 prin reorganizarea Serviciului Public de Specialitate ( serviciu care a 
funcţionat în cadrul Primăriei Rupea ), conform Hotărârii consiliului local Rupea 
nr.4/2011 şi prestează activitatea de salubrizare a localităţii prin delegarea directă a 
gestiunii acestui serviciu. 
               Delegarea serviciului de salubrizare a localităţii pe raza oraşului Rupea se 
desfăşoară în baza contractului de delegare nr.460/29.02.2012 şi a fost atribuită de 
o perioadă de 8 ani, cu începere de la data de 01.03.2012, până la data de 
29.02.2020. 
               Având în vedere expirarea perioadei de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, vă prezentăm activitatea desfăşurată în perioada de funcţionare. 
               Societatea îşi desfăsoară activitatea în baza Legii 31/1990. 
               Conducerea societăţii este asigurată de un Consiliu de Administraţie 
format din cinci membri, administratori executivi şi administratori neexecutivi, 
activitatea acestuia se desfăşoară în conformitate cu prevederile legii societăţilor 
comerciale nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, ale Actului 
constitutiv al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, OUG nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă, actualizată şi ale contractelor de mandat ale 
administratorilor şi are următoarea componenţă: 
PȊTEA DELIA-CRISTINA           -   preşedinte 
SUMA GHEORGHE-BOGDAN  -   membru 
PRECU DRAGOŞ                         -   membru 



SZEN STEFAN                             -   membru 
IOBB EMESE                                -   membru 
               Directorul coordonator al societăţii este dl. Suma Ghorghe-Bogdan, care 
ocupă şi un post de administrator în Consiliul de Administraţie al societăţii şi care 
este împuternicit prin mandat special să reprezinte societatea în relaţiile cu terţii, să 
aplice hotărârile Consiliului de Administraţie şi să coordoneze activitatea zilnică a 
societăţii. 
          Societatea este autorizată pentru toate activităţile prestate şi deţine licenţă 
eliberară de ANRSC pentru activitatea de salubrizare, care include colectarea şi 
transportul deşeurilor, activitatea de măturat stadal, activitatea de deszăpezire şi 
activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. 
 
          Date specifice activităţii 
 
               Activitatea SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL se desfăşoară pe raza 
oraşului Rupea ( respectiv Rupea, Gara Rupea şi Fişer ), pe raza comunei Homorod 
( Homorod, Mercheaşa şi Jimbor ), pe raza comunei Ticuşu ( Ticuşu Vechi şi 
Cobor), pe raza comunei Jibert ( Jibert, Dacia, Lovnic Văleni şi Grânari ), pe raza 
comunei Caţa ( Caţa, Paloş, Beia, Drăuşeni, Ioneşti ), pe raza comunei Racoş ( 
Racoş şi Mateiaş ) şi pe raza comunei Ungra (Ungra şi Dăişoara), şi cuprinde 
următoarele activităţi: 
-activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale şi industriale şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
-activitatea de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
-activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ; 
-activitatea de curăţare nămoluri cămine; 
-lucrări de reparaţii şi construcţii; 
-administrarea spaţiului locativ din proprietatea statului; 
-comerţ cu amănuntul materiale promoţionale Cetatea Rupea. 
               Activitatea specifică cu prioritate desfăşurată de societate este colectarea 
si transportul deşeurilor municipale de la populaţie şi agenţi economici din Rupea 
şi din comunele prezentate mai sus. Colectarea deşeurilor se realizează zilnic, 
conform unui grafic de lucru, iar beneficiarul are obligaţia de a depune în faţa 
imobilului recipiente tipizate din dotare, achiziţionate în parte de la SC 
SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL. Pentru depozitarea deşeurilor reciclabile 
fiecare gospodărie din oraşul Rupea a fost dotată gratuit cu recipiente achiziţionate 
de către societate şi de către UAT Oraş Rupea. Blocurile de locuinţe de pe raza 



oraşului Rupea sunt dotate cu containere de 1100 l, diferenţiate pe culori, pentru 
diferitele tipuri de deşeuri produse, ( deşeuri menajere, deşeuri din plastic, deşeuri 
din hârtie şi carton ), containere de 4 mc pentru PET-uri şi pubele de 140 l  pentru 
deşeurile din sticlă şi metal. 
               Deşeurile menajere colectate se transportă cu gunoiere autocompactoare 
la depozitul ecologic din Braşov din anul 2017, dată de la care s-a sistat activitatea 
depozitului de deşeuri din Rupea. Deşeurile colectate selectiv ( respectiv hârtie şi 
carton, plastic, sticlă, DEEE, metal) se transportă cu autoutilitare şi se predau unei 
firme de reciclare din Rupea.  
               În perioada sezonului rece se efectuează serviciul de deszăpezire pe raza 
administrativ-teritorială a oraşului Rupea. Această activitate se realizează de câte 
ori este nevoie, cu o autospecială dotată cu lamă de deszăpezire şi dispozitiv de 
împrăştiat material antiderapant. 
               Începând cu luna iunie 2017 s-a preluat şi activitatea de măturat stradal.  
               La solicitare se efectuează servicii de vidanjare ape uzate cu vidanjă 
purtată, activitate pentru care societatea noastră este autorizată. 
               Ocazional se desfăşoară activităţi de reparaţii şi amenajări diverse. 
               Activitatea de colectare a deşeurilor se desfăşoară în baza unor contracte 
încheiate cu beneficiarii acestei prestaţii ( în oraşul Rupea şi comuna Homorod 
contractele s-au încheiat cu beneficiarii, iar în comunele Ticuşu, Jibert, Caţa, Racoş 
şi Ungra contractul s-a încheiat cu primăria ).  
 
          Politica de tarifare 
 
          Tarifele practicate de societate pentru activităţile desfăşurate pe raza oraşului 
Rupea sunt aprobate de către Consiliul Local al oraşului Rupea. Anterior aprobării, 
tarifele se discută şi se aprobă de către Consiliul de Administraţie al societăţii. 
 
          Descrierea dotărilor şi achiziţiilor 
 
               Societatea îşi desfăşoară activitatea în or. Rupea, str.Republicii, nr.197. 
Sediul societăţii este deţinut prin contract de comodat încheiat cu Oraşul Rupea. La 
data înfiinţării societăţii s-au preluat în folosinţă următoarele bunuri necesare 
desfăşurării activităţii ( aflate în proprietatea Oraş Rupea ): 
-autogunoiere  2 buc ( achiziţionate în anii 2006 şi 2010 ) 
-tractor FIAT U445 
-tractor U650 
-buldozer S1800 
-autospecială UNIMOG ( achiziţionată în martie 2011 ) 
-vidanjă purtată ( achiziţionată în martie 2011 ) 



               Societatea a achiziţionat şi alte utilaje necesare desfăşurării activităţii în 
perioada de funcţionare, din surse proprii, impuse şi de dezvoltarea activităţii : 
-utilaj de măturat stradal ( 2012 – amortizat integral ) 
-încărcător frontal HANOMAG ( 2012 – amortizat integral ) 
-autoutilitară MERCEDES ( 2013 – amortizată integral ) 
-presă de balotat ( 2014 ) 
-autoutilitară MERCEDES ( 2015 ) 
-încărcător frontal pentru tractor (2017 ) 
-răspânditor sare ( 2017 ) 
-tractor de tuns iarba ( 2017 ) 
-lamă de zăpadă ( 2017 ) 
-autogunoieră MAN TGA ( 2017 ) 
-autoutilitară MAN ( 2017 ) 
-autospecială vidanjă ( 2018 ) 
-autospecială transport containere ( 2018 ) 
-platformă autoridicătoare cu braţ ( PRB ) MERCEDES ( 2018 ) 
                
          Personal 
 
               Ȋn prezent societatea are un număr de 31 de salariaţi, 3 persoane cu studii 
superioare, 14 persoane cu studii medii şi 14 persoane necalificate. 
 
          Situaţia financiară a societăţii 
 
               Anual, societatea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli în baza 
evoluţiei preţurilor, a salariului minim garantat în plată, a necesarului de investiţii 
şi îl supune aprobării Consiliului Local Rupea. Ȋncepând cu anul 2013 şi până în 
prezent societatea a înregistrat profit şi, conform aprobării asociatului unic, 50 % 
din valoarea acestuia a fost virat sub formă de dividende la bugetul local. 
 
          Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor 
 
               Având în vedere cerinţele legislative în domeniul deşeurilor şi indicatorii 
de performanţă ai societăţii, s-a implementat un sistem de colectare al deşeurilor pe 
două fracţii, deşeuri municipale şi deşeuri selectate de către producător şi depuse 
separate spre colectare ( program demarat în anul 2011 ). S-au dotat gratuit 
producătorii de deşeuri cu recipiente pentru deşeurile selective ( iniţial s-au 
distribuit saci menajeri pentru colectarea deşeurilor selective ) şi se perfecţionează 
graficul de colectare al deşeurilor, printr-un ritm mărit de colectare al deşeurilor 
selective, deoarece aceste deşeuri au un volum mult mai mare faţă de cele 



menajere. Ȋn prezent se derulează un program săptămânal de colectare al deşeurilor 
reciclabile şi bilunar pentru deşeurile menajere, demarat pentru eficientizarea 
colectării deşeurilor, pentru ca beneficiarii serviciului de salubrizare să recunoască 
şi să separe corect tipurile de deşeuri produse şi îndeplinirea obligaţiei de a depune 
spre colectare deşeurile cât mai corect sortate şi separate. Este foarte important de 
conştientizat faptul că nesortarea deşeurilor şi continuarea eliminării acestora 
amestecate conduce spre majorări semnificative de costuri şi neîndeplinirea ţintelor 
asumate (în anul 2020 ţinta de reciclare este de 50 % din totalul deşeurilor 
produse) fapt care atrage după sine sancţiuni pentru autoritatea publică locală. 
 
          Investiţii prevăzute 
 
               Având în vedere legislaţia tot mai restrictivă şi având în vedere 
experienţa acumulată în colectarea deşeurilor, societatea intenţionează să realizeze 
un sistem de sortare al deşeurilor reciclabile, pentru a valorifica o cantitate mai 
mare de deşeuri şi pentru a avea posibilitatea incinerării gratuite a deşeurilor 
reciclate nevalorificabile ( pungi contaminate, recipiente din plastic care nu se 
valorifică, etc. ), cantitate care în prezent se elimină contracost. S-a identificat un 
spaţiu pentru această activitate, s-a înregistrat punctul de lucru şi s-au demarat 
procedurile de autorizare a acestei activităţi. Pentru această activitate este nevoie 
de o ministaţie de sortare a deşeurilor şi de două prese de balotat deşeuri în valoare 
estimativă de 150 mii lei. Datorită distanţei până la depozitul ecologic de deşeuri ( 
aproximativ 70 km ) şi al prestării serviciului de colectare al deşeurilor pentru 
oraşul Rupea şi cele 6 comune este nevoie de achiziţionarea a încă unei 
autogunoiere, investiţie estimată la 75 mii lei. Aceste investiţii sunt prevăzute a fi 
realizate din fondurile societăţii, în decursul anului 2020. 
 
          Concluzii 
 
               Având în vedere tarifele practicate la nivelul oraşului Rupea ( sunt cele 
mai mici tarife la nivel de oraş pentru servicii de salubrizare deşi costul cu 
transportul şi depozitarea deşeurilor municipale este în creştere – 83,58 lei/tonă 
începând cu luna februarie 2020 faţă de 65,69 lei/tonă pentru depozitare şi 
contribuţia pentru economia circulară  80 lei/tonă începând cu ianuarie 2020 faţă 
de 30 lei anul precedent ), investiţiile neamortizate efectuate de către societate cât 
şi faptul că societatea înregistrază profit, solicităm prelungirea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţii. 


