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Raportul primarului pentru cet enii ora ului Cop a Mic

 

Anul 2011  

Din prima zi de candidat la func ia de primar, mi-am dorit s schimb imaginea 
ora ului în care tr iesc i muncesc. 

Mi-am construit campania câ tig toare în alegeri cu un mesaj i un plan de 
schimbare pe care, împreun cu echipa mea, l-am urmat zi de zi depunând toate 
eforturile necesare de a trece peste greut ile administrative i economice prin care 
comunitatea a trecut, in ultimii trei ani. 

Anul 2011 a fost unul foarte greu, atât pentru noi cât i pentru restul rii, 
deoarece guvernul a decis reducerea drastic a bugetului iar anul 2012 se anun , de 
c tre anali tii economici i mai greu, mai ales c este i an electoral i dup toate 
probabilit ile vom avea alegerile locale suprapuse cu cele na ionale, ceea ce va 
genera agita ie maxim în comunitatea noastr pe care încerc m s o men inem unit . 

Cu toate greut ile economice din 2011, ora ul i-a continuat investi iile în 
proiectele începute cu ani în urm chiar dac cu un ritm încetinit din cauza finan rii. 
Ne bucur m totu i c lucr rile nu s-au oprit ca în alte locuri din ar . 

În anul 2011, am continuat s sus inem masiv înv mântul, considerând c 
investi ia cea mai bun , într-o perioad de criz , o facem în viitorul nostru, în copiii 
no tri. 

Mai trebuie amintite aici câteva evenimente importante pe care administra ia 
le-a gestionat foarte coerent i foarte eficient: alunec rile de teren de pe str zile 
Dealului i Plopilor i trecerea cimitirelor în administrarea prim riei (fapt care a adus 
ini ial mult nelini te în rândurile locuitorilor, nelini te spulberat dup în elegerea 
noilor reguli de urmat pentru alocarea de locuri de veci, între inerea acestora, etc). De 
asemenea, dezvelirea statuii Halebardier de la intersec ia DN 14 cu str. Plopilor 
reprezint un moment important, de subliniere a apartenen ei istorice a localit ii la 
regiunea în care ne afl m. 

Lista complet a evenimentelor i lucr rilor desf urate în 2011 este prezentat 
la finalul acestui raport. 

Fiecare an l-am încadrat într-o filosofie de ac iune. Anul 2011 a fost anul de 
consolidare a vie ii asociative ( i-au dezvoltat activitatea asocia iile existente i s-au 
înfiin at altele noi). Anul 2012 va fi anul campaniilor or ene ti de sensibilizare a 
popula iei cu teme privind: colectarea selectiv a de eurilor, toleran a i respectul 
dintre oameni, violen a în familie, alcoolul, fumatul. 

Toate activit ile se vor desf ura în condi ii de siguran public , preocupare 
major an de an, a administra iei locale în timpul mandatului meu, al turi de 
îmbun t irea continu a calit ii serviciilor publice oferite popula iei la prim rie. 
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Crezul meu este c împreun i cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reu i s inem 

ora ul pe direc ia bun .  

Lucr ri i evenimente în 2011  

1.   Alunecarea de teren din data de 03.07.2011, str. Dealului 

 
activarea comitetului 

local pentru situa ii de urgen . 
2.   Amenajare sediu Situa ii de Urgen

 

Cop a Mic

 

pentru ad postirea a 40 de 
persoane. 

3.   Reabilitare bloc P1 i c i de acces. 
4.   Locuri de casa - dezmembrat i intabulat cartier de case în cartierul Târn vioara 

(31 de loturi). 
5.   Amenajare Clubul Seniorilor. 
6.   Inaugurarea capelei mortuare 
7.   Împrejmuire gard cimitirul or enesc 1. 
8.   Repara ie acoperi

 

coala Generala cu clasele I-VIII Cop a Mic

 

- corp nr.2 (sat). 
9.   Împrejmuire coala Generala cu clasele I-VIII Cop a Mic

  

corp nr.3. 
10. Împrejmuire Grupul colar 

 

Nicolae Teclu Cop a Mic . 
11. Geamuri, u i i mobilier nou la cantina Grupului colar  Nicolae Teclu . 
12. Repara ie  la corpul de cl dire nr. 1 a Grupului colar Nicolae Teclu

 

13. Pavat curte interioara Grup colar Nicolae Teclu . 
14. Construc ie bloc alimentar - Gr dini a cu program normal Cop a Mic

 

(corp nr.1) 
15. Finalizare proiect Acces 

 

drum i pod în cartierul Târn vioara. 
16. Trotuar bloc nr. 36. 
17. Refacere fa ade bloc nr. 37 ANL. 
18. Amenajare gard blocuri P10-P18. 
19. Plantat gard viu i trandafiri. 
20. Asfaltare zona bloc nr. 37. 
21. S rb toarea Ionilor 

 

încheierea s rb torilor de iarn , focul de tab r

 

i stingerea 
luminilor de cr ciun.  

22. Dezbatere public

  

Administrarea cimitirelor. 
23. Târgul de m r i oare. 
24. Organizarea patrulei colare. 
25. Balul de 8 Martie. 
26. Cupa Amicii la badminton.  
27. Concertul de pricesne 

 

Cenaclul Lumin

 

Lin . 
28. Campanie local

 

anti discriminare. 
29. Proiect Bambus gigant la Cop a Mic

 

30. Ziua Na ional

 

a Romilor.  
31. Expozi ie de Pa te. 
32. Marea cur enie de Pa te 

 

excursie cu oamenii participan i la ac iune la 
M n stirea Râme . 

33. Dezbatere public

 

aviz mediu Rombat. 
34. Dezbatere public

 

aviz mediu Sometra. 
35. Proiect 

 

Alfabetizare persoane adulte. 
36. Proiect 

 

coala dup

 

coal

  

pentru copii i familii cu venituri sc zute. 
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37. Vizita delega iei ora ului înfr it L Hermitage (Fran a). 
38. Dezvelire statuie Halebardier

 
parcul Halebardei. 

39. Ziua Eroilor. 
40. Retragerea cu tor e la coala cu clasele I-VIII Cop a Mic

 
41. Vizita delega iei ora ului Cop a Mic

 
in L Hermitage (Fran a). 

42. Ziua drapelului Na ional.  
43. Campanie locala de sensibilizare a popula iei cu privire la selectarea de eurilor 

Eu selectez . 
44. Întâlnirea Sa ilor din Târn vioara. 
45. Primire delega ie Macedonia (schimb de experien a 

 

colectarea selectiva). 
46. Întâlnirea Maghiarilor din Cop a Mic

 

47. Ziua Fran ei. 
48. Balul Pompierilor. 
49. Ziua interna ional

 

a tineretului. 
50. Zilele berii. 
51. Întâlnirea zonala a Serviciilor Voluntare de Urgen . 
52. Primire delega ie Olanda. 
53. Participare la campania de cur enie na ional Let`s Do It Romania! . 
54. Balul Sfatului B trânilor . 
55. Ziua por ilor deschise. 
56. Vizita la Casa Seniorilor Agnita. 
57. Nunta de argint i aur ( edi ia a VII a). 
58. Acordarea diplomelor participan ilor la ac iunea Let`s Do It Romania! . 
59. Deschiderea S rb torilor de iarn

 

cu ocazia Sfântului Nicolae 

 

Concert de 
Colinde i aprinderea iluminatului festiv în fa a prim riei. 

60. Colinde i Colind tori. 
61. Revelion cu foc de artificii.              


