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RAPORTUL PRIMARULUI
privind
STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
a orașului Copșa Mică pe anul 2014
În conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001 republicată, vă prezint raportul
privind starea economică, socială și de mediu a orașului Copșa Mică în anul 2014.
La ora bilanțului remarc că orașul și-a luat soarta în propriile mâini iar eu cu echipa
mea am încetat să mai așteptăm să pice mere mălăiețe de la Guvernul României care nu are o
strategie de finanțare a proiectelor majore aflate în implementare în Copșa Mică și în multe
alte orașe din țară.
Din păcate, problema principală a orașului și a zonei, sistemul de alimentare cu apă
potabilă și canalizare ape uzate, continuă să fie grija noastră cea mai importantă pentru care
vom căuta, împreună cu reprezentanții Ministerului Mediului, soluțiile care să ne conducă la
finalizarea lucrărilor.
Drept urmare, administrația locală și-a bazat cheltuielile, pentru al doilea an
consecutiv, doar pe veniturile proprii şi s-a îngrijit în mod special ca oamenii să fie informați
cu privire la serviciile prestate din taxe şi impozite.
O lucrare demnă de menționat separat o reprezintă asfaltarea rampei de coborâre de pe
pasarelă la zona industrială, lucrare care reprezintă un semn de respect față de societățile
comerciale care contribuie semnificativ la bugetul local și un semnal privind determinarea
autorităților locale de a sprijini investitorii din Copșa Mică în demersul lor de a dezvolta
afaceri care să ofere locuri de muncă, să genereze noi venituri pentru populație și pentru
bugetul local.
De asemenea, o mențiune specială trebuie făcută pentru proiectul de valorificare a
potențialului arhitectural și tradițional din comunitatea Târnăvioara realizat în colaborare cu
Asociația de Înfrumusețare a Orașului Sibiu și Muzeul ASTRA, pentru care s-a obținut o
finanțare nerambursabilă prin care, în anul 2015, se vor renova fațadele la cinci case, iar una
dintre ele va deveni muzeu și centru de perfecționare pentru meșteșuguri tradiționale.
Și în 2014, proiectele propuse de asociațiile din oraș au fost susținute atât financiar și
logistic cât și prin prezența reprezentaților autorităților locale ori de câte ori a fost nevoie!
Asociația PRIETENIA a organizat Centrul de vacanță pentru peste 50 de copii, Asociația
Sportivă Copșa Mică avut asigurată finanțarea pentru programul de activități propuse la
începutul anului(fotbal, minifotbal, șah, table și badminton - turneul de amatori, SOLIBAD).
Cheltuielile materiale ale școlilor au fost susținute la fel de puternic fiind continuate
reabilitările clădirilor, curţilor, anexelor.
Anul 2014 a fost unul excepțional sub aspectul evenimentelor de mare vizibilitate
pentru oraș: Ziua Regalității cu dezvelirea Bustului Regelui Mihai I, în prezența Principelui
Nicolae, Ziua Drapelului cu arborarea celui mai mare drapel din județ, Gala Învățământului
Copșan etc.

STAREA ECONOMICĂ
Din punct de vedere economic, anul 2014 nu a diferit mult față de 2013
Gradul de încasare a taxelor și impozitelor locale în anul 2014 a fost de 82,6 %.
Proiectul de modernizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare a fost
suspendat pentru că finanțatorul, Ministerul Mediului, nu a alocat bani pentru continuarea
lucrărilor.
Consorțiile care reabilitează calea ferată și drumul național(lucrări încheiate între
timp), au generat prin activitatea lor locuri de muncă pentru câteva zeci de cetăţeni din Copşa
Mică și au impulsionat comerțul, serviciile şi celelalte activităţi din zona noastră!
a. Rezultatele societăților comerciale private /persoane fizice autorizate de pe raza
orașului:
În anul 2014 au fost înființate/radiate:
1) -/- societăți comerciale
2) 1/- întreprinderi individuale
3) - /2 persoane fizice autorizate.
În mod concret, exerciţiul bugetar se prezintă astfel:
Venituri prognozate/realizate: 9.799.500./ 9.809703 lei
Cheltuieli prognozate/realizate: 11.212.320/ 10.143.382 lei
Deficit: 333.679 lei, acoperit din excedentul anului trecut.
Detalierea exerciţiului bugetar se poate obține de la Compartimentul Contabilitate a
Primăriei oraşului Copşa Mică.
b. Activitățile desfășurate de Primăria Copşa Mică:
Lucrările edilitare anului 2013
- Asfaltari in zona blocurilor 26-30;
- Asfaltari drum acces scoala nr. 3;
- Asfaltari teren baschet, Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu”;
- Asfaltari pasarela acces zona industriala;
- Camin Cultural vatra veche a orasului:
- zugraveli;
- instalatii electrice;
- instalatii sanitare;
- generator caldura;
- mobilier.
- Lucrari de urbanizare zona bloc 43:
- canalizare ape uzate;
- canalizare pluviala;
- trotoare;
- spatii verzi;
- cismea.
- Asfaltare zona P-uri;
- Reparatii cladire administrative nr. 3, fostul sediu al finantelor;
- Amenajare DN 14:
- amenajare scoaruri;
- plantat 200 pomi;
- plantat ienupar.
-

Camin Tarnavioara:
- mobilier bucatarie;
- imprejmuire.

-

Gradinita:
- gard;
- acoperis.

-

Scoala Copsa sat:
- tencuieli;
- zugraveli exterioare;
- centrale termice noi.
- Plantari de gard viu(tuia);
- Montat hidranti.
- Macadamari de drumuri in Tarnavioara:
- strada Cimitirului;
- strada Romaneasca.
- Amenajat Piata Drapelului;
- Amenajare parcuri zona bl. 33-35;
- Reparatii ( plombari drumuri zona P-uri, zona Laborator);
- Amenajare – zona Plopilor:
- santuri pluviale
- podete acces;
- denisipatoare;
- canalizare;
- 2 fantani.
-

Achizitionat plug pentru zapada;
Toaletare pomi;
Amenajare captari pluviale zona Gura Campului;
Cosuri de gunoi stradale;
Trotuar bloc 11;
Denisipator si drenaj pluivial strada Fintanilor;
Statuie Regele Mihai I al Romaniei;
Drumul Pietii, betonat si realizat santuri pluvial;
Monitorizare video Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu”;
Amenajare zona internet liber in Piata Drapelului;
Reparatii la reteaua de apa a orasului (15 lucrari);
Dezafectare stalpi iluminat vechi.
Activităţi sociale şi civice

NR.
CRT.

DATA

DENUMIRE EVENIMENT

1.

7 ianuarie 2014

2.

29 ianuarie 2014

Sarbatoarea Ionilor
Invitaţii împreună cu sărbătoriţii se adună în jurul unui foc, cel mai în vărstă Ion aprinde
focul, după care închină cu pahar de vin şi cozonac în cinstea sărbătorii
Targ de caritate “ Impreuna suntem mai buni”,

8 martie 2014

Ziua femeii
Flori pentru femei

4.
5.
6.

14 martie 2014
27 martie 2014
8 aprilie 2014

Tenis de masa – Cupa Primaverii
Exercitiu de alarmare si evacuare la unitatile de invatamant din oras
Ziua Mondiala a Romilor
program prezentat de consilierul pe probleme de romi şi discuţii libere

7.

9 aprilie 2014

Program SMURD la “ Scoala altfel” – prezentare curs de instruire

8.

17 aprilie 2014

3.

Concert de muzica sacra a corului “CAEDONIA” Sibiu
Patimile lui Hristos

NR.
CRT.

DATA

DENUMIRE EVENIMENT

9.
10.
11.

28 aprilie 2014
5 mai 2014
16 mai 2014

12.
13.

19 mai 2014
19 mai 2014

Schimb de experienta cu prietenii din L`Hermitage
Dezvelire bust monumental al Regelui Mihai I al Romaniei
Participarea elevilor din institutile de invatamant la concursul cercurilor tehnico- aplicative
de elevi in cadrul proiectului “Prietenii Pompierilor” “Prietenii Pompierilor”
Inscriere in proiectul “Module de pregatire in administratia publica locala” in cadrul
Asociatiei Celor Sapte Comunitati
Concurs “Cu viata mea apar viata”

14.

29 mai 2014

15.

1 iunie 2014

Ziua Eroilor
Slujba ecumenică a preoţilor din Copşa Mică, Program artistic al elevilor şi copiilor,
depunerea coroanelor, urmat de un dineu pentru veteranii de război copşeni
Ziua Copilului

16.
17.

19 iunie 2014

Program sensibilizare
Colectarea selectiva a deseurilor editia a IV a
Retragerea cu torte a elevilor de clasa a VIII a

18.
19.

20 iunie 2014
26 iunie 2014

Cupa “Copsa Mica” la Badminton, editia a V a
Ziua Drapelului National, arborare drapel in “Piata Drapelului”.

20.

14-25 iulie 2014

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

19 iulie 2014
6 iunie 2014
2-3 august 2014
16 august 2014
1 septembrie 2014
10 septembrie 2014
13 septembrie 2014

Actiune de curatenie zona de joaca pentru copii
Participare SVSU la etapa judeteana a concursurilor profesionale Sibiu
Festivalul Berii
Intalnirea Maghiarilor din Copsa Mica
Campania de informare SMURD Copsa Mica anul 2014
Cupa Pompierilor la table
Ziua Pompierilor
Balul Pompierilor

28.

26 septembrie 2014

29.
30.

1 octombrie 2014
1 octombrie 2014

Lansarea cartii “Tabla Vecinatatii”
Ziua Mondiala a Educatiei
Gala Invatamantului Copsean
Ziua Internationala a Varstnicilor

31.

25-26 octombrie 2014

Campionatul national de Motocross pe echipe

32.

8 noiembrie 2014

Balul “Sfatul Batranilor” a X a editie

33.

1 decembrie 2014

34.
35.

1 decembrie 2014
6 decembrie 2014

36.
37.

18 decembrie 2014
19 decembrie 2014

38.

31 decembrie 2014

3 iunie 2014

Centrul de vacanta “ZUM-ZUM”

Ziua Nationala a Romaniei
Nunta de Argint
Sfantul Nicolae
Concert de colinde
Craciunul Bunicilor
Cadouri pentru bunici
Colinde si Colindatori
Dineu de craciun
Anul Nou
Petrecere de revelion

STAREA SOCIALĂ
Serviciul Public de Asistenta Sociala a monitorizat șomerii, bătrânii si familiile cu
mulți copii astfel încât aceștia să beneficieze de toate drepturile care i se cuvin.
Dinamica numărului de dosare de ajutor social aflate în plată se observă în tabelul de
mai jos:
Anul
Dosare în plată
Anul
Dosare în plată
2006
63
2011
66
2007
27
2012
77
2008
14
2013
80
2009
22
2014
92
2010
69
2015
101

In cadrul orasului Copsa Mica continuă să functioneze Centrul de sprijin la
domiciliu pentru varstnici, care acorda servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu unui
număr de 11 persoane.
STAREA DE MEDIU
Poluarea istorică a terenurilor, domeniu în care autorităţile locale continuă colaborările
cu Universitatea din Sibiu, pentru fitoremedierea solurilor şi, de asemenea, poluarea apelor,
din cauza deversării apelor uzate(în lipsa unei stații de epurare) reprezintă problemele de
mediu majore ale orașului Copșa Mică.
CONCLUZII
Anul 2014 s-a încheiat cu o speranță că se va depăși criza ultimilor ani astfel încât să
se poată susține investițiile atât de necesare modernizării României.
Daniel Tudor MIHALACHE
Primarul oraşului Copşa Mică

