ANEXA
la Hotararea Consiliului Local
al Comunei Lupeni Nr.47/2015

STATUTUL COMUNEI LUPENI
Consiliul Local al Comunei Lupeni, în conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) ,
litera a din Legea nr.215/2001 al administratiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare şi a Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadrul al
unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 96/2003, elaborează prezentul statut
propriu al Comunei Lupeni.
CAPITOLUL I
Denumirea şi componenţa comunei Lupeni
Art.1.-(1) Comuna Lupeni este unitate-administrativ teritorială de bază, care cuprinde
populaţia rurală reunită prin comunitate de interse, istorie şi tradiţii. Comuna este persoană
juridică de drept public, are patrimoniu proprie şi capacitate juridică deplină, care pot intra în
raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau
străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.
Comuna Lupeni este alcătuită din 9 sate, după cum urmează: Lupeni, Bisericani,
Bulgăreni, Morăreni, Păltiniş, Satul Mic, Păuleni, Firtuşu şi Sîncel.
(2) În satul de reşedinţă – Lupeni, îşi au sediul autorităţile administraţiei publice
locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru comună.
(3) Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea consiliul local, primarul
comunei şi primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul stabil în
comuna Lupeni sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei.
Art.2- (1) Din punct de vedere geografic, comuna Lupeni este situată în partea nordică
a judetului Harghita.
Comuna Lupeni se află la poalele Depresiunii Vârşagului pe partea dreaptă a bazinului
superior al râului Târnava Mare, în valea superioară a afluentului de dreapta acestuia Pârâul
Feernic ( Nicoul Alb). Comuna Lupeni este traversată de DN 13A, care face legătura între
municipiul Odorheiu Secuiesc-Lupeni-Sovata şi DN 13C, care face legătura între comuna
Lupeni şi oraşul Cristuru Secuiesc.
Se învecinează la Nord-Est cu UAT Vârşag, la Nord-Vest cu UAT Corund, la Vest cu
UAT Simoneşti, la Sud cu UAT Feliceni si la Est cu UAT Dealu.
Legatura cu orasele apropiate, precum si cu resedinta judetului Harghita –MiercureaCiuc este asigurata printr-un drum modernizat DN 13A, statia de C.F.R. cea mai apropiata
fiind in municipiul Odorheiu-Secuiesc si oraşul Cristuru-Secuiesc.
(2) Orice modificare a limitei administrativ teritoriale se poate efectua numai în
temeiul legii.
(3) Satele componente ale comunei Lupeni sunt aşezate excentric fată de localitatea de
resedinta, la urmatorele distanţe:
- Bisericani
2,5 km
- Bulgăreni
3,5 km
- Morăreni
3,6 km
- Păltiniş
3,1 km
- Satul Mic
4,5 km
- Păuleni
6,5 km

- Firtuşu
- Sîncel

8,5 km
13,5 km
CAPITOLUL II
Scurt istoric

Art.3.- Primele documente scrise despre existenţa localităţii Lupeni este menţionată în
„ Registrul dijmelor papale” din 1332-33, în care este menţionată „ Item Iacobus sacerdus
absolvit 3 banales”, adică: ca localitatea existentă a plătit dijma papală.
La fel şi în anul 1550 în „ Diploma dijn Alba Iulia” este trecută, ca” una dintre cele
mai veche aşezare” din ţinutul Odorheiu Secuiesc. Această afirmaţie este subliniată prin
faptul, că în hotarul localităţii s-a găsit un topor din piatră de 9 cm, provenit din epoca de
piatră cioplită, precum şi descoperirea a unor fragmente ceramice, monede din epoca
bronzului şi din epoca romană şi din epoca medievală.
Construcţia cea mai reprezentativă medievală este cetatea Firtuşu, aflat pe teritoriul
administrativ al comunei Lupeni, la o altitudine de 1066 m.
Odată cu apariţia aşezării apar şi primele unităţi de prestări servicii, ca darace şi mori.
Din punct de vedere etimologic, denumirea localităţii provine din joncţiunea
cuvântului „ Lup”. După legenda, în timpul în care un localinic măcina cerealele aduse la
moara aflată pe malul pârâului Fehernyiko, lupii au mâncat caii, şi de atunci localitatea poartă
denumirea de Lupeni.
Pe teritoriul localităţii Lupeni se aflau mari întinderi de păduri de fag şi de stejar. Din
momentul dezvoltării prin extinderea aşezării, aceste păduri au fost defrişate. O parte din
materialul lemnos rezultat din defrişări, a fost prelucrat în mangal de către localnici,
transformându-se în acest fel, din această îndeletnicire, o meserie tradiţională practicată dealungul secolelor până în momentul de faţă, ca sursă de venit principal pentru unele familii.
Membrii comunităţii au luat parte în luptele pentru apărarea drepturilor şi in
dependenţei: în anul 1605 împotriva armatei lui Basta, în anii 1619, 1623, 1626 împotriva
dictaturii Habsburgice, în 1655 sprijină voievodul Constantin Basarab, în 1762 sub Maria
Terezia se organizează apărarea frontierei în schimbul căreia au primit păduri în folosinţă, din
care s-au rezultat composesoratele de azi. Au participatr în luptele din anul 1848 şi în cele
două războaie mondiale aducându-şi jertfa supremă „ pro patria”.
CAPITOLUL III
Întinderea teritoriului administrativ
Art.4.(1) Comuna Lupeni are întindere administrativ-teritoriala de 12.534
care :
Teren agricol in suprafata de 8.764 ha , repartizat astfel:
-arabil
-pâsuni
-fanete
-livezi
ALTE TERENURI
-păduri
-teren neproductiv

2.575 ha
3.433 ha
2.297 ha
459 ha
3.202 ha
568 ha

ha, din

(2) Suprafata intravilanului Comunei Lupeni este 446 ha in anul 2001 ca urmare a
aprobării Planului Urbanistic General prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Lupeni
nr.20/2001, al cărui actualizare este în curs.
(3) Rangul satului Lupeni, sat reşedinţă de comună este rangul IV, iar a satelor
componente ale comunei este de rangul V, în conformitate cu prevederile Legii nr.351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, cu modificările şi completările
ulterioare.
CAPITOLUL IV
Populatia unitatii administrativ teritoriale

Art.5.(1) Dupa ultimele date, la sfarsitul anului 2011 populatia comunei este de 4421
locuitori, repartizata pe sate astfel:
Satul Lupeni : 1822 locuitori
satul Bisericani: 675 locuitori
Satul Bulgareni: 278 locuitori
Satul Morareni: 737 locuitori
Satul Paltinis: 452 locuitori
Satul Satu Mic: 76 locuitori
Satul Pauleni: 201 locuitori
Satul Firtusu: 171 locuitori
Satul Sincel: 9 locuitori
Populatia acestei comune nu este relevantã. In momentul actual numarul locuitorilor
din punct de vedere etnic : 18 români , 4.259 maghiari, 97 romi, 1 german, 1 turc si 45
tigani.
(2) Populatia comunei Lupeni este structurată într-un număr de 1651 gopodării.
(3) După religie componenţa populaţiei se prezintă astfel: 3569 are religie romanocatolică, 14 ortodox, 561 reformată, 1 evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană, 211
unitariană, 3 adventistă de ziua a şaptea, 1 musulman,50 martorii lui Iehova, alte religii 2,
fără religie 9
CAPITOLUL V
Instituţii sociale, culturale, căi de comunicaţie
Art.6.- La nivelul comunei procesul educaţional se desfăşoară în condiţii optime,
reţeaua şcolară fiind organizată astfel:
Localitatea
Denumirea unităţii
Nr. elevi/nr. copii
nr. clase/nr. grupe
de învăţământ
Lupeni
Şcoala Gimnazială
196
9
„ Tamasi Aron”
Lupeni
Grădiniţa cu program 61
3
normal
Bisericani
Şcoala Gimnazială „
140
7
Benedek Fidel”
Bisericani
Grădiniţa cu program 18
1
normal
Păltiniş
Şcoala primară
45
3

Păltiniş
Firtuşu
Firtuşu
Păuleni
Păuleni
Bulgăreni
Bulgăreni
Morăreni
Morăreni

Păltiniş
Grădiniţa cu program
normal
Şcoala primară
Firtuşu
Grădiniţa cu program
normal
Şcoala primară
Păuleni
Grădiniţa cu program
normal
Şcoala primară
Bulgăreni
Grădiniţa cu program
normal
Şcoala primară
Morăreni
Grădiniţa cu program
normal

12

1

14

1

11

1

8

1

6

1

11

1

9

1

28

2

28

2

Art.7.-(1) Asezamintele culturale sunt materializate prin existenta a 8 Camine

Culturale, 10 biserici, din care un numar de 7 biserica romano-catolică, 1 biserica unitariană si
2 reformată, 1 biblioteca.
Art.8.-(1) Comuna Lupeni dispune de o Clădire pentru Dispensar medical în
localitatea Lupeni , în care în prezent activează 2 medici de familie şi 3 asitenţi medicali, şi un
cabiet medical în satul Bisericani în care activează un medic de familie şi un asistent medical.
(2) În localităţile Lupeni şi Bisericani există câte un cabinet stomatologic în
care activează un medic stomatolog şi un asistent medical.
(3) La nivelul comunei exista două farmacii private, în satul Lupeni si în satul
Bisericani, care asigură medicamentele necesare pentru bolnvi.
Art.9.-(1) La nivelul de comunei activează un medic veterinar cu ajutorul unui
tehnician veterinar.
Art.10.-(1) În Comuna Lupeni există o bibliotecă ce contine circa 5636 volume de
carti gestionate de o bibliotecară.
Art.11.-(1) Căile de comunicaţii existente pe teritoriul comunei Lupeni se compun
din drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale şi drumuri săteşti.
(2) Drumul naţional DN 13A traversează comuna prin localitatea Lupeni şi
asigură legătura cu municipiul Miercurea-Ciuc, reşedinţa judeţului Harghita şi municipiul
Odorheiu Secuiesc- oraş de importanţă regională, iar Drumul Naţional 13C traversează
comuna prin localitatea Morăreni şi asigură legătura cu oraşul Cristuru Secuiesc precum şi cu
municipiul Sighişoara, judeţul Mureş.
(3) Drumul Judeţean 136B, asfaltat, intră pe teritoriul comunei prin DN 13A şi
trece prin localitatea Păuleni şi face legătură cu comuna Atid.
(4) Drumurile comunale DC 25 şi DC 35 sunt asfaltate, primul face legătura
între DN 13A şi localitatea Bisericani, iar DC 35 face legătura între DN 13A-Păltiniş-Satu
Mic şi localitatea Mihăileni prin DN 13C. Drumul comunal 54 face legătura între localitatea
Lupeni prin DN 13A- Sîncel-Tartod; DC 55 face legătura cu Lupeni prin DN 13A-Satu-Mic;
DN 56 face legătura între DN 13A-Calonda.

Art.12.(1) Pe teritoriul comunei Lupeni există următoarele monumente istorice:
Casa memorială a scriitorului Tamasi Aron, Monumentul scriitorului Tamasi Aron, Parcul
milenar, Casa Muzeul satului din Bisericani, Biserica Romano-catolică din Bisericani şi zidul
incintă acesteia, Monumentul victimelor inundaţiei din 2005, Monumentul eroilor căzuţi în
primul şi al doilea război mondial, Biserica Reformată şi Clopotniţa de lemn din Satu Mic, ,
Biserica Reformată şi Clopotniţa de lemn din Păltiniş, SIT arheologic aşezare din Dealul
Firtos, Fortificaţie din Epoca medievală situată pe Dealul Firtos.
CAPITOLUL VI
Autorităţile public locale
Art.13.-(1) Autoritătile administraţiei publice locale, care conduc comuna, prin care se
realizează autonomia locală în comună sunt consiliul local, ca autoritate deliberativa, şi
primarul , ca autoritate executivă, care îşi desfăşoară activitatea în local propriu, atribuţiile lor
fiind stabilite de Legea nr. 215/2001 al administraţiei publice locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi administrative
autonome şi rezolvă treburile publice din comună în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Consiliul local al comunei Lupeni are sediul social în localitatea Lupeni, nr.
566, judeţul Harghita, fiind compus dintr-un număr de 13 consilieri locali, stabiliţi conform
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modiicările şi completările
ulterioare.
(4) Consiliul local al comunei Lupeni a fost constituit la data de 25 iunie 2012
prin Hotărârea Consiliului local nr.50/2012, fiind compus din 13 consiieri locali repartizaţi
astfel:
- 8 consilieri locali reprezentanţi ai Uniunea Democrată a Maghiarilor din România
- 5 consilieri locali reprezentanţi ai Partidului Civic Maghiar-Magyar Polgari Part, din care 2
consilieri locali, la data de 14-15 octombrie 2014, în baza OUG nrr. 55/2014 şi-au optat pentru a
deveni consilieri locali independenţi.

(5) Atributiile consiliului local sunt prevăzute in Regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului local Lupeni, aprobată prin HCL .nr. 56/26 iulie 2012.
Art.14.-(1) Primarul comunei Lupeni, domnul Kovacs Lehel, a fost ales la data de 10
iunie 2012 - din partea Uniunii Democrată a Maghiarilor din România, a cărui candidatură a fost
validată prin Încheiere Civilă nr. 1669/2012 şedinţa din camera de consiliu din 18 iunie 2012
a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc.
Atributiile primarului sunt prevazute de prevederile Legii nr.215 /2001 republicat cu
modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VII
Servicii publice şi Activitati economice
Art.15.- (1).Servicul public de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor
Lupeni, Bisericani, Bulgăreni şi Morăreni este organizat prin SC GOSCOM LUPENI SRL,
societate subordonată Consiliului Local Lupeni, al cărui acţionar unic este comuna Lupeni.

Pentru localitatea Păuleni, sat apartinator al comunei Lupeni, prin Programul
„Realizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile din judetul
Harghita , care au sub 300 locuitori” s-a incheiat Contractul de asociere cu Consiliul Judetean
pentru realizarea obiectivului de investitii care deja este in curs de finalizare.
Aprovizionarea cu apă a localităţilor Păltiniş şi Satu Mic este organizat prin sistem
propriu al localităţilor.
(2) Serviciul de salubrizare al comunei este efectuată de către SC AVE Harghita
Salubrizare SRL şi este organizat prin încheierea contractelor individuale cu fiecare
gospodărie în parte precum şi cu fiecare societate în parte.
(3). Localitatile componente ale comunei sunt racordate la reteaua de energie electrica
si la reteaua de telefonie. Exista posibilitatea accesului la radio si T.V. posturile publice.
Art.16.- Siguranţa cetăţenilor, ordinea şi liniştea publică sunt asigurate de Postul de
poliţie Lupeni şi de SC Sirgombos Security SRL cu care comuna are relaţii contractuale pentu
aceste servicii.
Art.17.- Serviciile de poştă sunt asigurate de 3 agenţi poştale care funcţionează în
satele Lupeni, Morăreni şi Firtuşu, încadrate cu câte un agent poştal.
Art.18.-. Activitatile economice specifice comunei sunt agricultura şi creşterea
animalelor, cu ponderea cea mai mare, urmate de mangalizare, prelucrarea lemnului,
construcţii, turism şi comerţ.
CAPITOLUL VIII
Patrimoniul public si privat-al comunei, asocieri, insemnele comunei
Art.19.- (1)Potrivit legii, patrimoniul comunei este alcătuit din bunurile mobile si
imobile aflate în proprietatea publica sau privata, precum si drepturile si obligatiile cu caracter
patrimonial.
(2) Bunurile care apartin comunei Lupeni sunt supuse inventarierii anuale.
(3) Bunurile apartinand proprietatii publice a comunei si cele apartinand
proprietatii private a acesteia pot fi date în administrarea regiilor autonome si institutiilor
publice, pot fi concesionate sau închiriate în conditiile legii, pot fi atribuite în folosinta pe
termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere
sau de utilitate publica ori serviciilor publice. De asemenea consiliul local hotărăşte cu privire
la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor care fac parte din domeniul privat de
interes local, în condiţiile legii.
(4) Concesionarea si închirierea se fac numai prin licitatie publica, organizată
potrivit prevederilor legale.
(5) Înstrăinarea bunurilor aparţinând domeniului privat al com unei se face pe
bază de expertiză de evaluare, însuşită de consiliul local.
Art.20.-(1) Comuna Lupeni poate coopera sau asocia cu persoane juridice romane sau
straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii si
realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii, sau proiecte de interes public local, precum
si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari.
(2) Cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu
organizatii neguvernamentale si cu alti perteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în
comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, precum si de
stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari se va
realiza în conformitate cu prevederile legale, si se va constata prin hotarare de consiliu.
(3) Localităţile componente al comunei Lupeni au legături de parteneriat cu
localităţi din străinătate. Dintre aceste parteneriate sunt legalizate cele încheiate între

localitatea Lupeni şi Ajak din Ungaria, respectiv între localitatea Păltiniş şi Szada din
Ungaria.
Art.21.- Consiliul local Lupeni are iniţiativă în atribuirea şi schimbarea denumirilor
unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi altor obiective locale, pe care le înaintează
organelor şi instituţiilor abilitate de lege pentru aprobare.
Art.22.- Proiectul stemei comunei Lupeni a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului
local nr. 41/2009 , care a fost trimis instituţiilor abilitate de lege, pentru aprobare.

CAPITOLUL IX
Consultarea cetatenilor, titlul de cetăţean de onoare
Art.23.- Cetăţenii comunei Lupeni, judeţul Harghita au dreptul de a participa prin
modalităţile prevăzute de lege la viaţa politică, economică, socială şi cultural-sportivă din
comună.
Art.24.-.Consultarea cetatenilor se va face numai prin referendum local sau adunari
cetatenesti, neexistand alte traditii locale.
Art.25.- Locuitorii comunei sunt consultati, în conditiile legii, prin referendum asupra
problemelor de interes deosebit pentru comunitatea locala. Referendumul se poate organiza în
toate satele componente ale comunei sau numai în unele dintre acesteia, în functie de
problematica supusa dezbaterii.
Art.26.- (1) Problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit pentru care se
poate organiza referendum sunt cele prevazute de actele normative în vigoare. Consiliul local
îsi rezerva dreptul de a completa prezentele dispozitii cu introducerea unor noi criterii,
apreciate ca fiind de interes local, daca va fi cazul.
(2) Organizarea si desfasurarea referendumului se vor face în conformitate cu
prevederile legale în materie.
Art.27.-. Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenest organizate pe
sate.
Art.28.-.Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la
initiativa acestuia sau a unei treime din numarul consilierilor locali în functie.
Art.29.-. Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a
scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
Art.30.-. Adunarea cetateneasca este valabil constituita în prezenta majoritatii
reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Art.31.- Propunerile se consemnează într-un proces –verbal si se înaintează
primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedinta, în vederea stabilirii
modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.
Art.32.- Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta opiniei publice prin
grija secretarului comunei.
Art. 33.- (1)Persoanele fizice, române sau străine cu merite deosebite pe plan politic,
economic, social şi cultural, pşrecum altor persoane pe plan lolcal, li se atribuie titlul de
„ Cetăţean de onoare”.
(2) Titlul „ Cetăţean de onoare” se poate acorda, în baza Regulamentului
pentru acordarea titlului de „Cetatean de onoare” al comunei Lupeni, aprobat prin HCL nr.
39/28.07.2009.
CAPITOLUL X
Dispoziţii finale

Art.34.- Adoptarea şi modificarea Statului comunei Lupeni se face prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Lupeni cu votul a două treimii din consilierii în funcţie.

Lupeni, la 22 iunie 2015

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

SECRETAR,

