RAPORTUL
PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI ORAŞULUI COPŞA MICĂ
PE ANUL 2007
Anul 2007 l-am parcurs tot sub deviza SCHIMBARII promise in 2004 pentru aducerea
oraşului nostru la locul pe care-l merită.
Am reuşit să plasăm pe harta României şi a lumii oraşul nostru într-o manieră pozitivă,
dătătoare de speranţă pentru locuitorii din Copşa Mică.
În 2007 s-au finalizat lucrarile de dezmembrare si notare in Cartea Funciara,
a terenurilor pe care sunt amplasate blocurile de locuinte din oras, prin lucrări cadastrale de
mare amploare. Asfel Copşa Mică a început să existe cadastral pe harta României (lucru care
trebuia făcut de mult timp şi care a însemnat un mare efort, mai ales financiar, pe care
primarii de după revoluţie n-au vrut să-l facă pentru că acest demers nu este vizibil).
Prin finalizarea înfrăţirii cu localitatea L’Hermitage, am reuşit şi punerea pe harta lumii
a oraşului nostru creând totodată premizele unor proiecte de colaborare în plan cultural şi
educaţional benefic pentru membri localităţilor noastre.
La nivelul primăriei am continuat promovarea deschiderii totale către cetăţeni.
Primăria oraşului Copşa Mică s-a transformat şi la nivelul infrastructurii şi la cel al resurselor
umane pentru ca cetătenii să aibă acces la toate serviciile prestate (SMURD, Evidenta
Populatiei, Taxele si Impozitele, Asistenta Socială, Autoritatea tutelară, Bursa locurilor de
muncă, etc) cât mai civilizat cu putinţă.
O detaliere a activităţii echipei de conducere a oraşului este redată în cele ce urmează:
LUCRĂRI
a. Drumuri – reabilitare
1. Am continuat pietruirea drumurilor auxiliare
2. S-a asfaltat drumul către cartierul P-uri
3. S-a asfaltat strada Târnavei, către cimitirul ortodox Copşa-sat
4. S-a asfaltat drumul către cimitirul maghiar
5. S-a amenajat un drum nou de beton către cimitirul ortodox din Copşa Mică
6. S-au construit trotuare noi de la piaţă până la ieşirea din Copşa Mică spre Axente Sever
(precizăm că reabilitarea trotuarelor va continua doar în zonele care nu vor fi afectate
de lucrările de canalizare)
7. Montarea de garduri de protecţie pietonală
b.Unităţi de învăţământ – continuarea lucrărilor şi atragerea de noi fonduri pentru investiţii
8. Grupul Şcolar „Nicolae Teclu” – montarea de geamuri la cămin şi refacerea
acoperişului
9. Şcoala din Copşa-Sat – refăcut interioare, împrejmuire (gard), pavare curte, instalare
internet
10. Şcoala Târnăvioara: refacere interioare, instalaţii electrice, pavare curte, instalare
internet, acoperiş
11. Şcoala nr. 3 – modernizarea instalaţiilor termice, a instalaţiilor de sonorizare şi
instalaţiei de alertare în situaţii de urgenţă, instalare internet
c. Amenajări pe domeniul public pentru locuitori
12. S-a construit Piaţeta cu fântână arteziană pe str. Col. Laborator, care poate fi văzută şi
pe internet
13. Un nou loc de joacă în cartierul P-uri realizat cu sprijinul SC Sometra SA.
14. Inaugurarea staţiei de monitorizare a calităţii aerului, care în cursul acestui an va fi
dotată cu un afişier electronic stradal
15. Modernizarea căminelor culturale din Târnăvioara şi Copşa-sat

16. Finalizarea reparaţiilor la baraj – lucrare efectuată prin efortul Direcţiei Apele Române
17. Finalizarea circuitului de motocross care momentan este printre cele mai mari din
România
18. Montare de noi afişiere în oraş pentru a îmbunătăţi comunicarea cu cetăţenii oraşului
d. Diverse
19. Dotarea parcului auto al Primăriei prin achiziţionarea a 5 maşini noi:
- Microbuz pentru transportul local
- Autoutilitară la Departamentului Tehnic
- Maşina Poliţiei Comunitare
- Tractor cu remorcă
- Încă o ambulanţă prin programul guvernamental de modernizare a Serviciilor de
urgenţă-descarcerare (SMURD)
20. Reparaţii şi investiţii la toate bisericile, realizate de către preoţii-parohi prin sprijin
financiar: local, guvernamental, prin sponsori şi prin sprijinul persoanal al primarului şi
viceprimarului cât şi al consilierilor PNL.
SERVICII
Şi în acest an s-a continuat consolidarea serviciilor:
1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (Corpul de pompieri)
2. Pompierii SMURD
3. Poliţia comunitară
4. Departamentul Tehnic
5. Centrul de sprijin la domiciliu a persoanelor de vârsta a treia
6. Serviciul Informatizat de Evidenţă a Persoanei
PROIECTE
1. Demararea proiectelor de refacere a mediului („Zone fierbinţi”) – construire
acoperişuri la blocuri şi instituţii publice (prima etapă)
2. Montarea de geamuri la căminele culturale din Copşa-sat şi Târnăvioara
3. Zugrăvit blocuri şi instituţii
4. Proiectul pentru Apă-Canal va fi demarat în vară, actualmente fiind în fază de licitaţie
5. Proiectul de gestionare a deşeurilor – s-au achiziţionat 3 maşini(2 de compactat deşeuri
şi una de măturat străzi)
6. Proiectul „Spaţii verzi contra poluare” - proiect câştigat ce urmează a fi implementat în
vara aceasta printr-o intervenţie majoră în tot oraşul, având ca rezultat 6 parcuri,
reabilitarea spaţiilor verzi existente şi reabilitarea centrului istoric din vatra veche a
oraşului
7. Proiect în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” – studiu de poluare a solurilor
8. Proiect în colaborare cu Universitatea „Babes-Bolyai”- studiu asupra stării de sănătate
Avem certitudinea că am muncit cu spor, că am aplicat corect şi eficient crezul de bază a
liberalilor şi anume „Prin noi înşine!”.
Anul 2008 va fi unul şi mai încărcat din punct de vedere investiţional precum va fi şi unul
electoral. Cu votul dumneavoastră putem confirma valoarea echipei PNL care a muncit în
acest mandat.
Al dumneavoastră,
Daniel Tudor MIHALACHE
Primarul oraşului Copşa Mică

