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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2010 

al primarului ora ului Cop a Mic

 

Dl. Daniel Tudor MIHALACHE 
i al Echipei PNL  

Anul 2010 a fost unul de mare încercare pentru toat ara, un an de greut i sub guvernarea 
haotic a lui B sescu i Boc astfel c i ora ul Cop a Mic a fost pus în situa ia de a restrange 
drastic investi iile preconizate. 

Mai mult, guvernul, prin reducerea veniturilor popula iei (a salariilor i pensiilor) i a 
resurselor ora elor (în fiecare lun fiindu-ne lua i bani din bugetul local la Bucure ti, de unde au 
fost pe urm împ r i i discre ionar c tre prim riile PDL) s-a preocupat mai mult s ia decât s

 

dea , ca pe vremea când oamenii erau obliga i s pl teasc biruri c tre conduc tori f r îns s - i 
pl teasc datoriile, asumate prin legi i contracte, c tre executan ii lucr rilor de ap i canalizare, de 
exemplu c rora Ministerul Mediului le datoreaz peste 2.500.000 Euro în acest sfâr it de an. 

A a cum am hot rât la sfâr itul anului 2009, toate resursele financiare (cele proprii fiind 
mici din p cate, s-au utilizat sume din linia de credit de 2.000.000 lei contractat în 2009) ale 
ora ului au fost direc ionate c tre siguran a ora ului i lucr rile de modernizare a infrastructurii 
stradale (trotuare, parc ri, iluminat public). 

Administrarea ora ului în anul 2010 s-a f cut sub ideea îmbun t irii comunic rii cu 
cet enii i încurajarea vie ii asociative în speran a c prin asociere pot fi rezolvate multe probleme 
locale. 

Eforturile noastre s-au concretizat prin înfiin area a dou noi asocia ii, una în domeniul 
protec iei animalelor (PET RESCUE Cop a Mic ) i una în domeniul tineretului (Asocia ia Copiilor 
i Tinerilor din Cop a Mic ). Activitatea acestora va incepe mai sus inut în anul 2011. De asemenea 

s-au consolidat asocia iile existente: Sfatul B trânilor, Asociatia PRIETENIA i AS Amicii. 
Sfatul B trânilor a participat la peste 50 de evenimente sociale în anul 2010, o cifra 

impresionant în acet an de criz . 
Asocia ia Sportiv AMICII a dus la bun sfâr it un program de activit i foarte bogat la care 

au participat peste 300 de copii, tineri i adul i la disciplinele: fotbal (cinci echipe inscrise in 
campionate organizate la nivel judetean, campionat orasenesc de minifotbal, cupa de minifotbal, 
turneu de sala tineri 14-18 ani), sah (cupa si campionat orasenesc), badminton (cupa, campionat 
judetean, campionat na ional), tenis de masa (cupa), fitnes i aerobic.   

Investi iile anului 2010   

 

Continuarea lucr rilor la noul sistem de ap potabil i canalizare ape uzate. 

 

Amenajarea trotuarului, rigole captare ap pluvial i spa ii verzi în zona aferent

 

blocurilor 
nr. 31, 32, 33 de pe strada Col. Laborator; 

 

Asfaltarea str zii Nicovalei i macadamarea str zilor secundare; 

 

Automatizarea pu urilor de captare a apei din curtea Grupului colar Nicolae Teclu i 
extinderea re elei de ap potabil în cartierul 1 Decembrie i Aleea Prim verii; 

 

Montarea de b nci în Aleea Castanilor, Salcâmilor, Prim verii i Colonia Laborator; 

 

Reabilitarea interioar a C minului Cultural din vatra veche a ora ului; 

 

Pornirea fântânii arteziene din Parcul Halebardei i plantarea de arbu ti ornamentali; 
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Plantarea a peste 600 fire de trandafiri (dorim ca pe m sur ce termin m lucr rile de 
infrastructur s instal m spa ii verzi i rânduri de trandafiri); 

 
Instalarea climatiz rii în Cantina Grupului colar Nicolae Teclu Cop a Mic ; 

 
Amenajarea parc rii de la blocul 39, Colonia Laborator; 

 
Amenajarea parc rii, a zonei de acces pietonal i captarea apelor pluviale în zona blocurilor 
nr. 34, 35, 44 de pe strada Col. Laborator; 

 
Reamenajare parc tei; 

 
Reabilitare acoperi sala de sport a ora ului; 

 
Construirea camerei reci pentru cadavre de animale; 

 

Amenajarea zonei pietonale i spa iului verde de la blocul 37 de pe str. Col. Laborator; 

 

Lucr ri de captare a apelor pluviale la blocul 36 de pe str. Col. Laborator; 

 

Amenajarea zonei pietonale i rutiere cu captarea apelor pluviale i iluminat public în zona 
Aleea Prim verii; 

 

Construc ia capelei i amenajarea zonei din jurul ei (în acest moment se lucreaz la 
Regulamentul de folosire a capelei, precum i la planurile de sistematizare a cimitirelor 
or ene ti, urmând ca, începând cu 2011, atât capela cât i cimitirele ora ului s fie 
administrate de c tre Administra ia cimitirelor).  

Anul 2011 nu promite o îmbun t ire a situa iei economice a României, ca urmare, 
prioritatea mea ca primar va fi in continuare s direc ionez resursele comunit ii c tre siguran a ei i 
s sprijin dezvoltarea vie ii sociale i asociative, astfel încât s p str m armonia i climatul de 
solidaritate al ora ului.   


