RAPORTUL PRIMARULUI
privind
STAREA ECONOMIC , SOCIAL
I DE MEDIU
a ora ului Cop a Mic pe anul 2012
În conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001 republicat , v prezint raportul privind
starea economic , social i de mediu a ora ului Cop a Mic în anul 2012.
Anul 2012, an electoral cu un început deosebit de greu(iarn grea, tensiuni sociale i politice
la nivel na ional, care din p cate în timpul campaniei pentru alegerile locale s-au manifestat i în
ora ul nostru), nu ne-a adus o îmbun t ire a situa iei economice. Cu toate acestea, prioritatea mea
num rul unu ca primar i anume, asigurarea stabilit ii necesar democra iei, pentru a se manifesta
prin votul cet eanului, mi-am îndeplinit-o cu brio, iar Cop a Mic a f cut ceea ce trebuia pentru a
contribui la instalarea unui guvern de care România i ora ul nostru are atâta nevoie pentru a- i
continua proiectele de dezvoltare.
În materie de lucr ri edilitare, au fost continuate lucr rile la re elele de ap i canalizare
chiar dac , nu în ritmul dorit de noi. Din nou la sfâr itul anului am fost l sa i, de Ministerul
Mediului i Schimb rilor Climatice, cu datorii mai mari de 2.500.000 Euro c tre constructori.
Diligen ele depuse de noi la MMSC, la Ministerul de Finan e, la Parlament, ne-au adus promisiunea
c odat ce bugetul pe anul 2013 va fi aprobat, ora ul Cop a Mic va avea acces la finan area pe
care guvernele PDL ne-a refuzat-o în to i anii de opozi ie. Sper m din tot sufletul c guvernul actual
va g si resursele financiare necesare pentru a se ine de promisiunile f cute, de i toate analizele
arat c România nu a ie it din criza economic în care a intrat pe vremea lui Boc!
În 2012, proiectele propuse de asocia iile din ora au fost sus inute atât financiar cât i
logistic i prin prezen a reprezenta ilor autorit ilor locale ori decâte ori a fost nevoie! Clubul
Seniorilor, foarte utilizat de membri Sfatului B trânilor, a intrat i în circuitul Biblionet, devenind
astfel cel mai atractiv spa iu socio-cultural din ora ! Asocia ia Sportiv AMICII a putut s creasc
num rul echipelor de fotbal din ora (de la copii de 7 ani pân la adul i de 42-43 de ani), s - i
diversifice oferta(minifotbal) i s - i continue tradi ia la ah, table i badminton(cu doua
evenimente majore: turneul de amatori i SOLIBAD Flashmob).
Cheltuielile materiale ale colilor au fost sus inute puternic fiind reabilitate curtea liceului i
terenul de sport al colii generale!
Consider m c fiecare b nu din bugetul local a fost alocat cu maxim responsabilitate spre
domeniile importante pentru via a cet enilor care au apreciat acest lucru prin votul masiv de la
alegerile locale când echipei pe care o conduc i-au fost recunoscute meritele fiindu-i încredin at un
nou mandat la administrarea ora ului Cop a Mic !
STAREA ECONOMIC
Suntem în m sur s constat m c toate previziunile de la începutul anului 2012, cu privire
la greut ile pe care le-am avut de înfruntat, s-au adeverit.
Astfel, situa ia economic dificil de la nivel na ional a fost resim it de fiecare familie în
parte, în bugetele personale i, prin rico eu, la nivelul bugetului local al ora ului, prin sc derea
gradului de încasare a taxelor i impozitelor locale.
Lipsa banilor, atât la bugetul na ional, cât i la cel local, a dus la multe sincope de finan are
a proiectelor mari de investi ii, astfel c , în anul 2012 am efectuat lucr ri în domeniul ap -canal de
circa 2,5 milioane de euro, dar s-au decontat doar 50.000 de euro de la Ministerul Mediului.
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De asemenea, serviciul SMURD, înfiin at în parteneriat de ora ul Cop a Mic i localit ile
limitrofe, a suferit de lips de finan are prin neplata contribu iei, la bugetul serviciului de c tre
unele comune.
Serviciul public Cop a Mic (administratorul activit ii de furnizare a serviciului de ap i
canalizare) a înregistrat o întârziere de trei luni fa de RA Apele Române, pentru c popula ia nu î i
achit cu regularitate datoriile la ap . Aceea i situa ie se înregistreaz i la serviciul de salubritate,
unde popula ia are datorii mari.
Totu i, anul 2013 se anun mai viu din punct de vedere economic prin prisma faptului c
un consor iu de firme care reabiliteaz calea ferat i-a stabilit cartierul general la Cop a Mic ceea
ce credem c va revigora comer ul, serviciile i celelalte activit i din zona noastr !

a. Rezultatele societ ilor comerciale private /persoane fizice autorizate de pe raza
ora ului:
În anul 2011 au fost înfiin ate/radiate:
1) 4 / 4 societ i comerciale
2) 2 / 0 intreprinderi individuale
3) 4 / 0 persoane fizice autorizate.
În mod concret, exerci iul bugetar se prezint astfel:
Venituri prognozate/realizate: 19.592.090 / 12.499.286 lei
Cheltuieli prognozate/realizate: 20.347.490 / 12.224.397 lei
Excedent: 274.889 lei.
Detalierea exerci iului bugetar se poate ob ine de la Compartimentul Contabilitate a
Prim riei ora ului Cop a Mic .
b. Activit ile desf urate de Prim ria Cop a Mic :
Lucr rile edilitare anului 2012
1. Spa ii verzi preocupare deosebit pentru înfrumuse area ora ului prin plantare de flori
i plante ornamentale:
a. Parcul Halebardei;
b. L zi cu flori pe DN 14;
c. Piramide florale;
d. Sistem automat de irigare în Parcul Prim riei i Parcul Halebardei;
e. Între inere i completare gard viu;
f. Toaletare arbori;
2. Administrare cimitire:
a. Împrejmuire, afi ier i poart acces la cimitirul din vatra veche a ora ului;
b. Poart , alei pietruite, sc ri de acces afi ier la cimitirul nou;
c. Pergole i b nci la capela ora ului;
d. Proiect modernizare cimitir Târn vioara.
3. Sc ri acces cartier 1 Decembrie
4. Fântâni ap potabile, în CARTIER i pe str. PIE II (WILLI I RADU)
5. Sistemul de monitorizare video
6. Sistemul audio în Parcul Prim riei (pentru evenimente)
7. Sistem nou de alertare a popula iei (siren ) în vatra veche
8. Montare paratr snet în zona istoric a ora ului (bisericile maghiare
catolic i
evanghelic ), proiect cofinan at de cele dou biserici
9. Refacere c min cultural Târn vioara
10. Introducerea sistemului BIBLIONET la Biblioteca or eneasc (Clubul Seniorilor)
11. Dezvoltare parc auto pentru departamentele:
a. Spa ii verzi prin dona ie;
b. Pompieri prin transfer de la ISU Sibiu.
c. Poli ie local - prin programul Rabla ;
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12. Amenajare toalet persoane cu handicap
13. Achizi ie teren pia or eneasc
14. Împrejmuiri spa ii verzi prim rie i groapa lui Mitrea
15. Decolmatare an uri de drenaj ape pluviale
16. Îmbun t irea sistemului informatic al prim riei(server nou)
17. Balustrad sprijin, sc ri acces bloc nr. 44
18. Teren de sport la coala nr. 3
19. Trotuar la blocul nr. P22
20. Colectare ape pluviale bloc nr. P21
21. Gard la blocurile nr. P1 i P18.

Activit i sociale i civice.
Închiderea s rb torilor de iarna, S rb toarea Ionilor
Prima zi pentru plata taxelor si impozitelor locale
Târgul de matisoare
Ziua femeii
Târgul de oua încondeiate
Ziua interna ionala a romilor
Curatenia oraseneasca de primavara
Colectare deseuri electrocasnie
Sfintele Pasti
Ziua eroilor
Ziua internationala a copilului
Retragerea cu torte
Intalnirea sasilor din Tarnavioara
Ziua nationala a Frantei
Zilele berii
Ziua internationala a tinerilor
Intalnirea maghiarilor din Copsa Mica
Ziua Pompierilor
Let's do it, Romania! - Campanie nationala de curatenie
Ziua internationala a persoanelor de varsta a III-a
Balul Sfatului Batranilor
Clubul Seniorilor
Ziua nationala a Romaniei
Nunta de argint/aur
Deschiderea oficiala a sarbatorilor de iarna, Sf. Nicolae
Targul de iarna
Colectare deseuri electrocasnie
Colinde si colindatori
Revelion orasenesc + Artificii

STAREA SOCIAL
omajul în ora a continuat s creasc . B trânii si familiile cu mul i copii sunt atent
monitoriza i de c tre Serviciul Public de Asistenta Sociala, astfel încât ace tia s beneficieze de
venitul minim garantat.
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Dinamica num rului de dosare de ajutor social aflate în plat se observ în tabelul de mai
jos:
Anul
Dosare
în plat

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

63

27

14

22

69

66

77

80

In cadrul ora ului Copsa Mica continu s func ioneze Centrul de sprijin la domiciliu
pentru vârstnici, care acorda servicii de îngrijire si asistenta la domiciliu unui num r de 18
persoane.

STAREA DE MEDIU
Calitatea mediului continu s se îmbun t easc , pe platforma CARBOSIN au fost
demolate cl dirile care mai poluau vizual ora ul, SOMETRA a ecologizat o parte din halda de
zgur , iar natura ne ajut foarte mult prin refacerea pl mânului verde al ora ului!
De asemenea, autoritatea local face eforturi, împreun cu diver i colaboratori
(Universitatea L. Blaga Sibiu, Liga European pentru Depoluare i Dezvoltare a ora ului Cop a
Mic ), s g seasc solu ii(cultivarea de plante tehnice pe terenurile poluate istoric) de reintroducere
în circuitul agricol al terenurilor din zona noastr .
CONCLUZII
Anul 2012 a fost dep it de c tre cet enii ora ului mult mai greu decât cei anteriori dar, cu
bucurie putem s afirm m c , cet enii au dat dovad de maturitate politic i de în elegere a
contextului socio-economic na ional.
În calitate de primar al ora ului Cop a Mic sper c anul 2013, care a început cu un nou
guvern USL, s fie unul al corectitudinii mini trilor de finan e i mediu fa de ora ul nostru, un an
al bunei colabor ri cu vecinii no tri, cu autorit ile jude ene i cu ceilal i colaboratori, pentru a
putea îndeplini obiectivele pe care ni le impunem, an de an, pentru buna guvernare a ora ului i
îmbun t irea calit ii vie ii cet enilor s i!

Daniel Tudor MIHALACHE
Primarul ora ului Cop a Mic
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