Raportul Primarului şi al echipei sale pe anul 2006
Conform principiului care spune că un primar deştept e acela care se înconjoară de oameni
asemenea, rămânem consecvenţi obiceiului de a prezenta la sfârşit de an faptele realizate de
intreaga echipă care munceşte la administrarea oraşului. Facem acest lucru din respect pentru cei
care ne-au mandatat cu această sarcină şi totodată respectăm şi o obligaţie legală a primarului de a
informa cetăţenii asupra evenimentelor care le influenţează existenţa de zi cu zi.
Noi nu am promis multe în campanie, dar am făcut mai multe decât toate administraţiile în ultimii
ani. A fost şi foarte multă muncă invizibilă, de reparare a multor din lucrurile nefăcute în timp.
Constatarea noastră a fost că în Copşa Mică nu a existat autoritate publică. Consiliile locale
anterioare nu au rezolvat problemele, ci au cârpit mici necazuri.
Noi am început prin a instaura domnia legii în oraş şi de către autorităţi dar şi de către cetăţeni.
Apoi, ca nişte buni gospodari am început să legalizăm proprietăţile imobiliare ale oraşului prin
intabularea lor, primul obiectiv fiind chiar intabularea sediului Primăriei.
Singurul lucru promis a fost schimbarea, fapt care este vizibil: oraşul s-a schimbat în ultimii
doi ani şi va continua cu viteză din ce în ce mai mare.
Pentru a ridica încrederea în oraşul nostru a fost necesară multă muncă de perfecţionare a serviciilor
prestate de către Primărie, precum şi mulţi kilometri de parcurs(cei mai mulţi parcurşi cu maşinile
personale) la judeţ şi la Bucureşti pentru a convinge că merităm să se investească în noi.
Oraşul nostru a fost ales la nivel naţional drept oraş pilot datorită situaţiei speciale şi a
adminsitraţiei dinamice. Multe din proiectele pilot începute de noi au ajuns modele naţionale(ex
Serviciul SMURD finanţat de autorităţile locale) şi astfel beneficiem de o atenţie mai mare acordată
de către instituţiile statului.
În cele ce urmează vom enumera lucrările efectuate în anul 2006, pe scurt fiindcă doar
descriere succintă ar acestora ar transforma acest raport într-o monografie şi nu dorim să plictisim
publicul larg. Cetăţenii interesaţi de detalii sunt invitaţi să contacteze oficialii Primăriei Copşa Mică
în oricare din zilele lucrătoare ale săptămânii.
LUCRĂRI
1. Şcoala cu clasele I-VIII: Toate clădirile au în momentul de faţă geamuri termopane, uşi noi,
centrale termice şi grupuri sociale moderne (7 miliarde lei).
2. Trotuare, piaţete şi garduri de protecţie – peste 2000 m2
3. Trotuarul de la gară. După mulţi ani, în sfărşit a fost construit trotuarul care facilitează mersul la
muncă al navetiştilor.
4. Automatizarea sistemului de alimentare al cişmelelor din oraş (180 milioane)
5. Treceri de pietoni semnalizate.
6. Refacerea reţelei electrice de uz casnic de pe Aleea Salcâmilor.
7. Refacerea şi punerea în valoare a monumentelor istorice.
8. Şanţuri pluviale pe DN 14
9. Drumul Motişului – refăcut parţial
10. Reţea de apă – 4 kilometri
11. Staţiile de autobuz.
12. Continuarea investiţiilor(reparaţii şi dotări) la Grupul Şcolar Nicolae Teclu şi realizarea unei
mansarde care găzduieşte centrul de informare zonală
13. Pietruiri de drumuri
14. Asfaltarea drumului Târnăvioara
15. Reţea de iluminat pe trotuarul Moarei-Târnăvioara
16. Pichete de incendiu în zonele care prezintă potenţial de risc
17. Vopsirea stâlpilor de iluminat public
18. Închiderea gropii de gunoi şi igienizarea conformă cu prevederile Agenţiei de Protecţia
Mediului Sibiu.
19. Reorganizarea parţială a Serviciului Public de Gospodărire Comunală

20. Marile şanţuri de drenaj în extravilanul localităţii, menite să preia debitele mari de apă din
timpul ploilor abundente
21. Începerea construcţiei unei piste de motocrossing care se doreşte a fi cea mai mare din
Transilvania şi o atracţie turistică
22. Legarea blocului P1 la canalizare şi apă. Oamenii de acolo nu au beneficiat de aceste servicii în
ultimii 10 ani;
23. Ample lucrări cadastrale(intabulari, dezmembrări, apartamentări de imobile)
24. Continuarea lucrărilor de turnat pavele şi pişcoturi
25. Igienizarea izvorului vechi de lângă cămin;
26. Sprijinirea tuturor cultelor prin alocarea de fonduri de la bugetul local
27. Atragerea de mari finanţări şi sponsorizări pentru oraş(cca 22 milioane de euro) al căror efect se
va vedea în perioada 2007-2009
28. Stabilirea de relaţii cu comunităţile din jurul oraşului nostru, din ţară şi de peste hotare
29. Înfiinţare unei asociaţii a comunităţilor limitrofe oraşului Copşa Mică, menită să atragă fonduri
structurale pentru proiecte zonale ample de infrastructură
Proiecte finalizate sau în curs de finalizare
La sfârşitul anului 2006 am reuşit obţinerea finanţării programului pilot „Reabilitarea ecologică a
zonei fierbinţi Copşa Mică” care are în compunenţă subprogramele:
-Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile: Copşa Mică, Valea Viilor, Motiş,
Târnava, Axente Sever şi Agârbiciu; după implementarea acestui proiect, cca 20.000 de oameni vor
beneficia de APĂ POTABILĂ precum şi de canalizare.
-Sistem zonal de gestiune a deşeurilor în localităţile Copşa Mică, Valea Viilor, Motiş, Târnava,
Axente Sever, Agârbiciu, Şoala, Şeica Mică, Şoroştin, Micăsasa şi Ţapu
-Reabilitarea imobilelor(instituţii publicde şi blocuri de locuinţe) afectate de poluarea istorică.
Până în acest moment am reuşit să plătim proiectul tehnic în valoare de 1.200.000 Euro, un studiu
care a necesitat implicarea a 25 proiectanţi români şi a 5 proiectanţi austrieci. Dacă ne ajută
Dumnezeu, în luna mai 2007, demarăm lucrările de construcţie în oraş, astfel ca până în 2009 să
finalizăm aceste investiţii în folosul celor 25.000 de oameni care trăiesc în „zona fierbinte” Copşa
Mică.
Reorganizarea serviciilor
Am continuat munca de reorganizare a serviciilor:
1. Serviciul Asistenţă Socială
2. Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni
3. Piaţa de forţă de muncă (care facilitează comunicarea între angajator şi oamenii în căutarea
unui loc de muncă)
4. Reorganizarea Compartiemntului Impozite şi taxe. Armonizarea sistemului nostru
informatic cu cel naţional, urmând alinierea la cel european
5. Reinventarierea domeniului public şi privat al oraşului, lucru care a necesitat peste 10 luni
de muncă
6. Consilier pe probleme de rromi
7. Am pus bazele celui mai modern serviciu de pompieri din România, serviciu a cărui
construcţie va fi finanţată în continuare din fonduri structurale (cazarmă, garaje, utilaje)

Activităţi festive
1. Crăciunul şi Orăşelul copiilor
2. Revelionul orăşenesc, slujba religioasă şi focul de artificii
3. Sărbătoarea Ionilor,
4. Târgul de Ouă de Paşti
5. Ziua Copilului
6. Ziua Eroilor
7. Festivalul Berii
8. Zilele Recoltei
9. Ziua Naţională a României
10. Nunta de Argint şi Nunta de Aur
11. Retragere cu torţe la sfărşitul anului şcolar
12. Drumeţie cu clasele I-VIII
Organizaţii
Pe lângă organizaţiile înfiinţate anul trecut, s-a mai înfiinţat o asociaţie a copşenilor din Spania,
menită să sprijine oraşul (prin bunăvoinţa domnului Cotae Viorel)
Asociaţia ASBAR Belgia de sprijin a pompierilor, fondată de doamna Mihaela Jurcă, fost
profesor în Copşa Mică.
Susţinerea proiectelor AS AMICII Copşa Mică
Donaţii
Din partea primarului, viceprimarului şi a consilierilor locali PNL:
-maşină de spălat la grădiniţa
-prapuri bisericeşti la biserica din Târnăvioara
-bani şi materiale de construcţii pentru bisericile din oraş
Asigurarea combustibilului pentru SMURD timp de o lună şi jumătate de către firma
OMEGA.
Asociaţia Kleiner Prinz: cadouri de sărbători pentru copii.
ACTIVITATE ECONOMICĂ
În anul 2006 au fost înfiinţate/radiate:
0 / 0 societăţi comerciale
0 / 1 asociaţii familiale
5 / 3 persoane fizice autorizate.
Venitul mediu brut pe cap de locuitor în oraşul Copşa Mică se situează peste media naţională, astfel
că oraşul nostru va primi mai puţin bani de la bugetul de stat în anul 2007. Este pentru prima dată
când oraşul „trăieşte” prin forţe proprii, aşa cum şia propus conducerea liberală a acestuia.
Cel mai important indicator al dezvoltării unui oraş şi anume BUGETUL LOCAL a avut o creştere
de 48% faţă de anul 2005 iar pentru anul 2007 creşterea va fi imensă prin aportul milioanelor de
euro atrase prin proiectul zonei fierbinţi.
Avem convingerea că ne-am făcut datoria faţă de cei care ne-au dat posibilitatea de a conduce acest
oraş şi asigurăm că vom continua să muncim în spiritul jurământului depus la investirea în funcţiile
ce le deţinem.

Al dumneavoastră,
Daniel Tudor MIHALACHE
Primarul oraşului Copşa Mică

