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RAPORTUL PRIMARULUI
privind

STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
a oraşului Copşa Mică pe anul 2013

În conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001 republicată, vă prezint raportul
privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Copşa Mică în anul 2013.

În anul 2013, din păcate, ne-am aflat încă sub spectrul crizei economice, care nici 
acum, la momentul scrierii raportului, martie 2014, nu pare să se sfârşească. Efectele crizei, ca 
o cicatrice adâncă rămasă pe actul administrativ, s-au tradus prin lipsa finanţării de către 
guvern a proiectelor majore începute cu mulţi ani în urmă!

În consecinţă, administraţia locală şi prioritizat cheltuielile bazându-se doar pe 
veniturile proprii şi s-a îngrijit în mod special de comunicarea cu cetăţenii din dorinţa de a 
clarifica rolul şi putinţa de a presta servicii eficiente pentru locuitorii din Copşa Mică plătitori 
de taxe şi impozite.

Cea mai importantă decizie luată în 2013 a fost zonarea oraşului, în vederea 
impozitării diferenţiate a proprietăţilor, în funcţie de facilităţile comunitare la care proprietarii 
au acces.

Un alt proiect major, modernizarea iluminatului public, finalizat în acest an 2013, a 
adus beneficii semnificative oraşului, cum ar fi: reducerea consumului de energie electrica cu 
peste 70%, mărirea suprafeţelor iluminate din oraş, iluminat ecologic şi inteligent, cu 
fiabilitate ridicată.

Alte lucrări edilitare importante ar fi: realizarea branşamentelor şi racordurilor la 
reţelele de apă şi canalizare pe Şos. Sibiului şi Şos. Mediaşului pe cheltuiala bugetului local şi 
modernizarea staţiilor de repompare a apei(preluate de la Sometra).

Şi în 2013, proiectele propuse de asociaţiile din oraş au fost susţinute atât finaciar şi 
logistic cât şi prin prezenţa reprezentaţilor autorităţilor locale oridecâteori a fost nevoie! 
Asociaţia PRIETENIA a organizat Centrul de vacanţă pentru peste 50 de copii, Asociaţia 
Sportivă AMICII avut asigurată finanţarea pentru programul de activităţi propuse la începutul 
anului(fotbal, minifotbal, şah, table şi badminton - turneul de amatori, SOLIBAD).

Cheltuielile materiale ale şcolilor au fost susţinute la fel de puternic fiind continuate 
reabilitările clădirilor, curţilor, anexelor.

STAREA ECONOMICĂ

Din punct de vedere economic, anul 2013 s-a încadrat, ca şi cei anteriori, în categoria 
ani de criză, astfel încât bugetele localităţii, ale companiilor şi familiilor şi-au micşorat 
puterea de cumpărare.

Gradul de încasare a taxelor şi impozitelor locale în anul 2013 a fost de 98,73 %.
Proiectul de modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a fost încetinit 

la maximum pentru că finanţatorul, Ministerul Mediului, nu a alocat bani decât pentru plata 
datoriilor din anul anterior.



Singurele veşti bune în 2013 au venit dinspre consorţiile care reabilitează calea ferată 
şi drumul naţional, care au oferit locuri de muncă pentru câteva zeci de cetăţeni din Copşa 
Mică ţi au impilsionat puţin comerţul, serviciile şi celelalte activităţi din zona noastră!

a. Rezultatele societăţilor comerciale private /persoane fizice autorizate de pe raza 
oraşului: În anul 2013 au fost înfiinţate/radiate:

1) -/- societăţi comerciale
2) 1 / - intreprinderi individuale
3) 2 /3 persoane fizice autorizate.

În mod concret, exerciţiul bugetar se prezintă astfel:
Venituri prognozate/realizate: 15.623.000/ 15.424.675 lei 
Cheltuieli prognozate/realizate: 16.906.720/ 15.428.883 lei
Excedent: - 4.208 lei.
Detalierea exerciţiului bugetar se poate obţine de la Compartimentul Contabilitate a 

Primăriei oraşului Copşa Mică.

b. Activităţile desfăşurate de Primăria Copşa Mică: 

Lucrarile edilitare anului 2013

1 Acoperis cantina liceu
2 Automatizare pompe pentru cartier 1 Decembrie 
3 Automatizare pompe si motor pentru colonia Laborator 
4 Bransamente pe DN 14
5 Canalizare zona capela 
6 Zona de agrement izvor 
7 Curatire bene gunoi, igienizare pubele
8 Proiect iluminat public 
9 Fantana si zona de agrement (TEMPERA)

10 Imprejmuire zona verde primarie
11 Masina Politia Locala
12 Masina Sef SVSU
13 Parcare bloc 36
14 Marcare parcari si drumuri
15 Pergole capela
16 Pergole cimitir Copsa Sat
17 Toaletare pomi
18 Plantare tuia si flori
19 Reparat sobe teracota camin cultural Copsa Sat
20 Reparatii gradinita, sali interioara 
21 Montare centrala termica gradinita
22 Preluare Ape pluviale si de colmatare Copsa Sat
23 Camere supraveghere WEB zona izvor
24 Sistem irigatie Aleea Castanilor si parc Halebarde
25 Marirea curtii la scoala nr. 3 si drum acces, supraveghere video
26 Scari de acces blocuri Aleea Primaverii
27 Pavaje curtea Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu”



28 Cumparat casa Ciortea
29 Cumparat teren pompare cismele Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu”
30 Trotuar P5, scari zona izvor
31 Lucrari sant drenaj Copsa Sat nr. 154

Activităţi sociale şi civice.

NR. 
CRT DATA DENUMIRE EVENIMENT

Sarbatoarea Ionilor
Invitaţii, împreună cu sărbătoriţii de adună în faţa unui foc, 

cel mai în vărstă Ion aprinde focul, după care închină cu 
pahar de vin şi cozonac în cinstea sărbătorii

1 7 ianuarie 2013

2 22 ianuarie 2013 Donatii bani pentru familia Titeiu 

Ajutor umanitar(SMURD, SVSU) pentru o familie din 
Avrig3 29 ianuarie 2013

Dezbatere publica pe tema “Violenta in familie nu trebuie sa 
te lase rece”4 8 februarie 2013

5 11 februarie 2013 Ziua Europeana a numarului unic 112
Premierea participantilor in cadrul campionatului de table 

20136 14 februarie 2013
7 15 februarie 2013 Intalnire “Sfatul Batranilor” cu ziaristii 
8 25 februarie 2013 Inagurarea noii masini a Politiei Locale

Vernisaj expozitie de desene si poze intitulat “Bunicii prin 
ochii nostrii”9 1 martie 2013

Targul de primavara” expozitie de martisoare” la Clubul 
Seniorilor10 4 martie 2013

Vizita delegatie elevi si profesori din Italia, Romania, Turcia 
si Bulgaria la Primaria Copsa Mica in cadrul proiectului 

“Leonardo da Vinci"
11 6 martie 2013

12 8 martie 2013 Ziua femeii
Premiere participanti la cursul de informatica in cadrul 

proiectului Biblionet13 11 martie 2013

Gala Afacerilor Copsene:
distinctii acordate in cadrul galei

14 15 martie 2013 - „cel mai mare contribuabil”(Sometra SA),
“cea mai mare investiţie din 2012”(Rombat SA)

-“cel mai mare număr de angajaţi” (Paderteg Cabluri 
Electrice SRL),

- “compania cu cea mai bună politică de responsabilitate 
socială” (Sometra SA),

- „cel mai bun parteneriat public”( Eco-Sal SA),
- „susţinătorul cultelor religioase”(MC Distribution),

-„partenerul senior pentru activităţi sportive”(Cartip SRL),
-„sponsor principal al sportului copşean in 2012”(Vianco 

Siglo XXI SRL).



Consiliul Judeţean şi Camera de Comerţ Industrie şi 
Agricultură onorate cu o distinctie specială pentru buna 

colaborare
Colectarea deseurilor electrice, electronice, electrocasnice si 

deseuri textile15 23 martie 2013

Reportaj despre „Sfatul Batranilor” – realizat de Antena 1.
16 28 martie 2013

Intalnire cu membrii juriului pentru numararea voturilor si 
clasificarea participantilor la expozitia de desene/pictura 

„Bunicii prin ochii nostri”
17 28 martie 2013

Vizita a doua studente din Belgia la Primaria orasului Copsa 
Mica si Clubul Seniorilor18 4 aprilie 2013
Ziua Mondiala a Romilor

19 8 aprilie 2013 program prezentat de consilierul pe probleme de romi şi 
discuţii libere

Program sensibilizare:
20 10 aprilie 2013 Colectarea selectivă a deşeurilor

EDIŢIA a III-a
21 13-14 aprilie 2013 Campionatul National Individual al Romaniei de MX-KTM
22 16 aprilie 2013 Exercitiu de alarmare in caz de alunecare de teren la Copsa 

Mica
23 16 aprilie 2013 Eveniment- “Clubul de sanatate”

Seminar “Gandeste cutezator” organizat de Asociatia pentru 
Sanatate 24 17 aprilie 2013

25 26 aprilie 2013 Actiunea – curatenia de primavara
26 1 mai 2013 Lansarea revistei “Sfatul Seniorilor” Copsa Mica
27 16 mai 2013 Dezbatere privind colectarea selective a deseurilor

Expozitie foto “Istoria industriala a orasului Copsa Mica”
28 17 mai 2013

Participarea elevilor din institutile de invatamant la 
concursul cercurilor tehnico- aplicative de elevi in cadrul 

proiectului “Prietenii Pompierilor”. Faza judeteana.29 17 mai 2013

Participarea domnului Domsa Iuliu la “Conferinta 
Europeana” de la Timisoara,  teama – Mobilizarea 

resurselor locale pentru dezvoltarea unei societati inclusive.
30 17 mai 2013

vizitarea expoziţiei foto cu tema  “Perioada industrială a 
oraşului Copşa Mică” de către cetaţenii oraşului;31 18-19 mai 2013

Spectacol “ Castravetii Regelui”( Les concombres du Roi)-
organizat de Asociatia Ille-et-Vilaine Sibiu32 21 mai  2013

Participare SVSU la etapa judeteana a concursurilor 
profesionale Sibiu33 8 iunie 2013

34 13 iunie 2013 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

35 13 iunie 2013 Vizita delegatie Turcia (ref. discutii proiecte desfasurate in 
orasul Copsa Mica)



Targul de masini si unelte agricole
- expunere de utilaje agricole si conexe(piese de schimb, 
uleiuri, anvelope etc) ale producatorilor,importatorilor si 

comerciantilor;
- expozitia utilajelor agricole detinute de agricultorii di 

orasul Copsa Mica si din judetul Sibiu
- competiţie cu premii între deţinătorii de utilaje:

- cel mai vechi
36 15 -16 iunie 2013 - cel mai puternic

- cel mai productiv
- tombola pentru vizitatori
- petrecere câmpenească.

37. 21 iunie 2013 Retragerea cu torte a elevilor de clasa a VIII a

Excursie “Sfatul Batranilor” la salina Turda si Cheile Turzii.
38. 22 iunie 2013
39. 22 iunie 2013 Inaugurare “Zona de Picnic”Izvor
40. 23 iunie 2013 Cupa Amicii la badminton – editia a IV-a.

41. 26 iunie 2013 Ziua Drapelului National
Ziua internationala a solidaritatii prin badminton

42. 29 iunie 2013 SOLIBAD Copsa Mica 2013
Interviu Antena 1 pentru concursul – Buna gospodarire a 
comunelor si orasleor din judetul Sibiu, concurs initiat de 

Consiliul Judetean Sibiu
43. 16 iulie 2013

Sarbatoarea Berii
44. 26-27 iulie 2013 a-9-a editie  
45. 26-28 iulie 2013 Party -House Summer Camp

Intalnire “Sfatul Batranilor”cu domnul primar din Tirnava  
si cetateni ai comunei Tirnava.46. 31 iulie 2013
Inaugurarea Biroului Parlamentar a domnului Senator Viorel 

Arcas si a domnului Deputat Axente Ioan47. 9 august 2013

Centrul de vacanta “Zum Zum”
48. 5-16 august 2013 a-6-a editie 

49. 13 august 2013 Ziua informarii Preventive
Intalnirea maghiarilor

50. 17 august 2013 Intâlnire la o mică masă festivă a maghiarilor din Copşa 
Mică

Campaniei de Mediu Mini colectare DEEE- “Locul 
deseurilor nu este in casa!”, Asociatia Romana pentru 

Reciclare – RoREC, Primaria Copsa Mica
51. 7 septembrie 2013 

Balul Pompierilor
52. 13 septembrie 2013 a-6-a editie  

Actiunea de curatenie in cadrul proiectului “Let`s do it 
Romania”53. 28 septembrie 2013

54. 1 octombrie 2013 Ziua Internationala a Prsoanelor Varstnice
Exercitiu de evacuare in caz de incendiu la Scoala 

Gimnaziala Copsa Mica55. 3 octombrie 2013



Exercitiu de alarmare si evacuare la Gradinita nr. 1 Copsa 
Mica56. 10 octombrie 2013

Campania de informare a SMURD Copsa Mica, anul 2013
57. 17 octombrie 2013

Excursie in comuna Rimetea, Jud. Alba, excursie realizata 
pentru participantii in cadrul proiectului “Conservarea şi 

valorificarea patrimoniului cultural şi arhitectural”.58. 19 octombrie 2013
Expozitie la Biblioteca judeteana Astra “Tinerii salveaza 

patrimoniul la Tarnavioara”59. 23 octombrie 2013
Campionatul National al Romaniei de MX/KTM pe echipe

60. 26-27 octombrie 
2013

Balul “Sfatul Batranilor”
61. 9 noiembrie 2013 a-9-a editie 

Prezentare proiect, Zone de impozitare oras Copsa Mica 
62. 11 noiembrie 2013

“SCOALA SI COMUNITATEA”
Activitati desfasurate in institutiile de invatamant in 

saptamana 18-22 noiembrie. 
63. 18-22 noiembrie 

2013
Prezentare institutii de invatamant din oras, spectacol, masa 

festiva 
Ziua Naţională a României

64. 1 decembrie 2013 Program artistic al unităţilor de învăţamânt din Copşa Mică
Nunta de Argint

65. 1 decembrie 2013 Reînnoirea jurămintelor sărbătoriţilor, dineu

Sfântul Nicolae- aprinderea luminilor festive de Craciun, 
concert de colinde, Cenaclul Lumina Lina(Parinte 

Dumitrean Catalin, Parinte Candea Claudiu, Parinte Korodi 
Levente)

66. 6 decembrie 2013
Craciunul Bunicilor

Intalnire cu persoanele de peste 80 de ani din orasul Copsa 
Mica,oferire daruri  cu ocazia sfintelor sarbatori de Craciun

67. 19 decembrie 2013
Colinde si colindatori

68. 20 decembrie 2013 Program de colinde al elevilor şi copiilor din unităţile de 
învăţământ copşene

69. 31 decembrie 2013 Revelion
Foc de artificii si bal



STAREA SOCIALĂ

Şomerii, bătranii si familiile cu mulţi copii sunt atent monotorizaţi de catre Serviciul 
Public de Asistenta Sociala, astfel încât aceştia să beneficieze de venitul minim garantat.

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

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 16 persoane.

STAREA DE MEDIU

Despre poluarea mediului în oraşul Copşa Mică continuă să se vorbească doar cu 
referire la poluarea istorică a terenurilor, domeniu în care autorităţile locale continuă 
colaborările cu universităţile din Sibiu, Cluj , Oradea şi Anvers(Belgia), pentru fitoremedierea 
solurilor, şi de asemenea la poluarea apelor, din cauza deversării apelor uzate(în lipsa unei 
staţii de epurare)

CONCLUZII

În calitate de primar al oraşului Copşa Mică am sperat că anul 2013, care a început cu 
un guvern USL, să fie unul al corectitudinii miniştrilor de finanţe şi mediu faţă de oraşul 
nostru însă, nu a fost aşa!

De la an la an ni se confirmă ideea că vom răzbi ca oraş, în această lume dezorganizată, 
DOAR PRIN PROPRIILE FORŢE!!!

Daniel Tudor MIHALACHE
Primarul oraşului Copşa Mică


