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 Anul 2008 a fost un an foarte bun pentru oraşul nostru, a fost şi un an electoral, în care 
scorul de 72% obţinut, ne confirmă aprecierea oamenilor pentru felul în care am administrat oraşul 
în perioada 2004-2008. 
 Am continuat investiţiile de modernizare şi înfrumuseţare a oraşului, creşterea calităţii 
serviciilor şi a siguranţei publice astfel încât să asigurăm oraşului nostru o creştere naturală, 
confirmată prin doi indicatori: creşterea valorii imobilelor şi creşterea numărului populaţiei  
(ex. un apartament valora în 2004 cca 6000 € iar în 2008 – 20.000 €; populaţia a crescut de la 5380 
la 5930 de locuitori). 
 
Achiziţii  

- Grădiniţa cu program normal Copşa Mică (printr-o finanţare comună de la bugetul local 
şi a  Guvernului Tăriceanu) 

 
Lucrări efectuate în 2008 
 

- Asfaltarea străzii Morii (de la DN 14 la podul peste Tarnava) 
- Lucrări de drenaj (vatra veche a oraşului, str. Plopilor) 
- Construcţia Parcului Halebardei 
- Implementarea proiectului de refacere a acoperişurilor şi faţadelor pentru locuinţele 

construite din fonduri de stat 
- Realizarea a trei parcuri prin programul „Spaţii verzi contra poluare” – două in P-uri şi unul 

in Târnăvioara 
- Un loc de joaca amenajat în faţa blocului nr. 42 cu sprijinul dl. Viorel Cotae 
- Un loc de joacă în Cartier 
- Asfaltarea drumului de acces către pasarela, printr-un efort comun al Primariei, SC Sometra 

SA, Rombat Bistrita, SC Poliglot SA 
- Asfaltarea căilor de acces către Cartier, Gara, Valea Viilor, Complexul Comercial de la 

drumul Blajului şi a refugiilor din staţiile de autobuz. 
- Refacerea căminelor culturale din Copşa sat şi Târnăvioara 
- Reabilitarea tuturor unităţilor de învăţământ 
- Construcţia unei noi reţele de apă potabilă publică, în cartierul Aleea Primăverii 
- Montarea de bănci şi coşuri de gunoi 
- Am inceput implementarea proiectului de colectare selectivă a gunoiului prin aducerea 

containerelor, pubelelor, a maşinii automăturătoare, demararea şantierului pentru construcţia 
remizei şi a platformelor betonate (mai urmează aducerea a două maşini de colectat deşeuri) 

- S-a implementat cadrul legal pentru plata serviciului de colectare a deşeurilor, printr-o taxă 
locală, conform înţelegerilor avute cu oraşele învecinate şi respectând normele europene 

- Finalizarea piaţetei din faţa Clubului Sometra 
- Plantarea de gard viu pe marginea DN 14, cu scopul de a împiedica praful de pe şosea să 

mai ajungă în casele oamenilor 
- Deschiderea a două noi drumuri de acces şi a trei parcări în cartierele Laborator şi P-uri 

(care urmează a fi pietruite în 2009) 
- Împăduriri masive pe dealurile din Târnăviaora 
- Montarea unui panou indicator al stării mediului în zona centrală (care va fi conectat în 

cursul anului 2009) 
- Înlocuirea a 5 staţii de autobuz cu unele mai moderne 
- Toaletarea a 288 de pomi mari şi foarte mari care reprezentau un pericol pentru oameni şi 

casele lor 
- Proiect de consolidarea străzilor Fântânilor şi Târnăvioara 
- Amenjarea centrului Târnăvioarei şi săparea unei fântâni publice 



- Modernizarea şi optimizarea reţelei de iluminat public în Cartier, Aleea Castanilor, Aleea 
Salcâmilor, Primăverii şi Pieţii 

- Finalizarea lucrărilor de construcţie şi amenajare a arhivei oraşului 
 
 
Activităţi sociale şi civice 
 

- Formarea Grupului de dezbateri publice 
- Lansarea filmului de prezentare a oraşului Copşa Mică 
- Acţiuni de colectare a deşeurilor electrice şi electrocasnice (cu sprijinul pompierilor) 
- Susţinerea financiară a activităţii AS Amicii Copşa Mică 
- Întreţinerea spaţiilor verzi (udarea gazonului – cu sprijinul pompierilor) 
- Acţiuni de Crăciun în cadrul Centrului de sprijin al bătrânilor 
- Întâlniri cu fermierii 
- Nunta de argint 
- Revelionul orăşenesc 
- Sărbătoarea ionilor 
- Târgul de ouă de paşti 
- Centrul de vacanţă 
- Ziua Eroilor 
- Ziua Mediului 
- Ziua internaţională a persoanelor de vârsta a treia 
- Ziua internaţională a rromilor 
- Ziua recoltei 
- Târgurile de Crăciun şi de Paşti 
 
 

 Planurile pregătite pentru anul 2009 vor fi afectate de constrângerile bugetare cauzate de 
intervenţia brutală a Guvernului BOC asupra fondului de rulment al bugetului local Copşa Mică şi 
de reducerea activităţii SC Sometra SA, astfel că ne vom concentra atenţia asupra siguranţei 
oraşului. 
 Proiectele de mediu începute în 2007 vor continua puternic în anul 2009 când se vor finaliza 
lucrările aferente sistemului de colectare selectiva a deşeurilor şi vor începe atât de aşteptatele 
lucrări la apă şi canalizare. De pe acum ne cerem scuze pentru disconfortul pe care îl vor resimţii 
concetăţenii noştri datorită săpăturilor, şanţurilor temporare, noroiului, etc. Ne vom asigura ca la 
final străzile şi căile de acces să revină la starea iniţială sau chiar le vom îmbunătăţi. 
 Sperăm să vă avem alături şi de acum înainte fiindcă împreună putem trece peste toate 
greutăţile. 
 
Cu stimă, 
 
 
PRIMAR        VICEPRIMAR 
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