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RAPORTUL 

PRIMARULUI I VICEPRIMARULUI ORA ULUI COP A MIC  
PE ANUL 2009  

Anul 2009 a fost cel mai dificil pentru ora ul nostru din cauza unor 
întâmpl ri : 

 

confiscarea fondului de rulment de c tre Guvernul Boc, ocazie cu care 
visteria ora ului a fost s r cit cu 860.000 lei (8,6 miliarde lei vechi),  

 

închiderea SC SOMETRA SA, urmat de un întreg lan de concedieri 
cauzate de c derea economiei din toate segmentele, 

 

în consecin , au sc zut veniturile proprii ale prim riei i a crescut 
num rul de persoane asistate, 

 

cele dou campanii de alegeri, pentru europarlamentare i pentru 
preziden iale au adus un val suplimentar de nelini te i agita ie în ora ul 
nostru. 

În aceast situa ie am hot rât ca cel mai important mod de a dep i aceast 
criz este de a ne concentra pe conservarea i dezvoltarea serviciilor c tre popula ie, 
plasând pe primul loc siguran a ora ului i confortul cet eanului i de a dezvolta 
comunicarea atât între Prim rie i cet eni cât i între grupurile umane.  

Din acest an, fa de serviciile existente s-a înfiin at i un Serviciu de Ocupare 
a For ei de Munc , iar Serviciul de Eviden a a Persoanelor i-a dezvoltat atribu iile, 
preluând i prelucrarea permiselor auto.  

Investi ii:

 

Proiectul Sistem zonal de alimentare cu ap potabil i canalizare ape 
uzate în ora ul Cop a Mic i localit ile limtrofe

 

În 2009 s-a demarat cel mai mare proiect din istoria post-comunist a ora ului 
nostru. În acest proiect ne-am consumat 4 ani de energie i se dore te a asigura ap de 
calitate i o epurare a apelor uzate performant atât pentru Cop a Mic , cât i pentru 
comunele Axente Sever, Valea Viilor i Târnava. 

Implementarea acestui proiect nu va duce numai la o cre tere a calit ii vie ii, 
dar i la o cre tere a valorilor propriet ilor atât în Cop a Mic

 

cât i în comunele 
învecinate. Finalizarea lui se va realiza  în 8 luni, conform planului, în cazul în care 
Guvernul actual achit lucr rile în ritmul stabilit sau în 2 ani, în cazul în care 
Guvernul pl te te cu întârziere.  

Proiectul Sistem zonal de gestionare a de eurilor urbane

 

Începând cu luna aprilie 2009, în ora ul nostru se adun selectiv de eurile. 
Rata de succes a proiectului este de 80 %, lucru care m face foarte mândru de ora ul 
nostru deoarece proiectan ii estimau c în 5 ani se va atinge acest prag. 
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Finalizare proiect Reablitare fa ade i acperi uri ale cl dirilor (institu ii 

publice i blocuri de locuin e) afectate de poluarea istoric în ora ul  

Cop a Mic

  
Finalizare proiect Spa ii verzi contra poluare în ora ul cop a Mic

  

Alte lucr ri:

 

1. Pietruire i macadamare: 
- parcare i drum pietruit bl. 39-40; 
- parcare în cartier 1 Decembrie; 
- parcare i drum macadamat bl. 42 
- macadamare str zi cartier;  

2. Demararea proiectului ACCES care presupune realizarea unui drum nou 
în str. Târn vioara i a unui pode peste pârâul de dup gr dini;   

3. Garaj pentru parcul auto;   

4. Noile sta ii de autobuz au fost dotate cu o hart a ora ului i iluminate;   

5. Parcul Halebardei a fost iluminat cu o re ea pietonal ;   

6. Repararea podului de peste Târnava i continuarea lucr rilor de 
întabulare a terenurilor;   

7. Program de refacere soluri afectate prin plant ri atât cu plante tehnice 
(miscantus), cât i cu salcâmi;   

8. Refacerea an ului de drenaj a pârâului Pro ti ei;   

9. Refacerea c ii de acces c tre bl. 32-33   

10. Construirea unui zid de sprijin în str. Târn vioara pentru oprirea 
alunec rilor de teren pe drumul de la biseric în sus;   

11. an de drenaj dalat i acoperit lâng parcul din str. Târn vioara;   

12. Demararea lucr rilor la cazarma de pompieri      
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Activit i sociale i civice.

 
1. Dezbateri publice:

 
- regulamentul de ordine interioar a ora ului 
- Planul Urbanistic General 
- Bugetul Local 
- Impozite i taxe 

2. Ac iuni de cur ire a ora ului în colaborare cu unit ile de înv mânt

 
3. Revelion or enesc

 

4. S rb toarea Ionilor 

 

rugul de sfâr it al s rb torilor de iarn ;

 

5. Nunta de Argint i Nunta de Aur;

 

6.  Nunta Bobocilor

 

7.  Ziua Por ilor Deschise

 

8.  Festivalul Berii

 

9.  Ziua Copilului

 

10. Ziua Eroilor

 

11. Balul Pompierilor:

 

12. Întâlnirea de Cr ciun

 

13. Întâlniri cu Sfatul B trânilor.   

Comunicare

 

Pe lâng numeroasele dezbateri publice, Prim ria i-a l rgit aria de comunicare 
prin ad ugarea de noi afi iere, aplicarea programului Vreau sa fiu informat (prin 
SMS), forumul i chestionarul de pe pagina de internet a ora ului www.copsa-mica.ro

  

Anul 2010

 

Pentru anul 2010 echipa liberal de la prim rie î i propune continuarea 
investi iilor mari în re eaua de ap -canal, precum i accesarea unei linii de credit 
pentru refacerea drumurilor i trotuarelor din ora . 

O importan foarte mare o vom acorda i în acest an îmbun t irii calit ii 
serviciilor. 

De asemenea, Prim ria va face eforturi sus inute pentru a sprijini orice 
ini iativ privind formarea de asocia ii i funda ii, acest an fiind declarat an al 
comunic rii i asocierii. 

Modul cum a început anul 2010 nu ne d mari speran e în ceea ce prive te 
comportamentul Guvernului Boc fa de achitarea întocmai i la timp a banilor pe 
care ora ul i-a primit pentru proiectele de investi ii prin legi date de guvernul liberal 
îns noi, cop enii, trebuie s d m dovat de oameni demni i morali iar prin simpla 
disciplin fiscal s men inem în ora un climat de lini te i siguran .    

Primar       Viceprimar 
Daniel Tudor MIHALACHE    Cornel COMIZA  


