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RAPORTUL PRIMARULUI 

privind 

STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU 

a orașului Copșa Mică pe anul 2015 

 

 În conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001 republicată, vă prezint raportul privind 

starea economică, socială și de mediu a orașului Copșa Mică în anul 2015. 

La finalul unui an așezat sub sloganul Mândria de a fi copșean, mi s-a întărit convingerea că 

orașul nostru trebuie să-și găsească singur drumul în economie și în societate, pentru a-și putea 

asigura resursele necesare creșterii calității vieții cetățenilor. 

Problema principală a orașului și a zonei, sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare 

ape uzate, continuă să fie cuiul lui Pepelea pentru administrație și asta din cauza faptului că 

Guvernul României nu a găsit de cuviință să dovedească respect pentru populația acestei zone, prin 

respectarea propriilor angajamente și să asigure fondurile necesare pentru finalizarea investiției. 

Împreună cu echipa de investiții din cadrul primăriei, în urma unei analize de opțiuni, am hotărât să 

continuăm investiția împreună cu operatorul regional SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș, având ca 

sursă de finanțare fondurile europene, astfel că în anul 2016 vom efectua toate demersurile juridice 

necesare pentru această procedură, urmând ca din 2017 să fie reluate lucrările la sistem. Data 

finalizării lucrărilor o vom comunica cetățenilor după semnarea contractului de finanțare cu 

Ministerul Fondurilor Europene. 

Ca în 2014, administrația locală și-a bazat cheltuielile doar pe veniturile proprii şi s-a îngrijit 

în mod special ca oamenii să fie informați cu privire la serviciile prestate din taxe şi impozite. 

Inițiativa pentru Târnăvioara, proiectul de valorificare a potențialului arhitectural și 

tradițional din comunitatea Târnăvioara realizat în colaborare cu Asociația de Înfrumusețare a 

Orașului Sibiu și Muzeul ASTRA, pentru care s-a obținut o finanțare nerambursabilă, a fost 

implementat cu succes. În momentul de față, facem eforturi de a găsi persoanele potrivită pentru 

administrarea Centrului Cultural al Diversității Europene de la Târnăvioara. 

Și în 2015, proiectele propuse de asociații (Prietenia, AS Copșa Mică, No Limit Racing 

Club) au fost susținute atât financiar și logistic cât și prin prezența reprezentaților autorităților locale 

ori de câte ori a fost nevoie!  

Cheltuielile materiale ale școlilor au fost susținute la fel de puternic fiind continuate 

reabilitările clădirilor, curţilor, anexelor. 

Anul 2015 a fost unul deosebit sub aspectul evenimentelor de mare vizibilitate pentru oraș: 

lansarea cărții Istoria industrială a orașului Copșa Mică, Festivalul Luminii, 10 ani de SMURD, 

Motocross. 

 

 

 

STAREA ECONOMICĂ 

 

Din punct de vedere economic, anul 2015 a însemnat o ușoară revitalizare economică(mai 

mulți angajați, în oraș sau împrejurimi care au produs încasări mai mari la bugetul local).  

 

Gradul de încasare a taxelor și impozitelor locale în anul 2015 a fost de 95,27% ceea ce 

dovedește că copșenii, odată ce au gasit locuri de muncă, își plătesc cu responsabilitate obligațiile 

deoarece sunt mulțumiți de felul cum banii lor sunt cheltuiți de administrație. 
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În cadrul proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare a au fost 

achitate datoriile din anii precedenți. 

Consorțiile care reabilitează calea ferată și drumul național(lucrări încheiate între timp), au 

generat prin activitatea lor locuri de muncă pentru câteva zeci de cetăţeni din Copşa Mică și au 

impulsionat comerțul, serviciile şi celelalte activităţi din zona noastră! 

 

a. Rezultatele societăților comerciale private /persoane fizice autorizate de pe raza 

orașului:   

În anul 2015 au fost înființate/radiate: 

1) 3/…  societăți comerciale 

2) 2/…  întreprinderi individuale 

3) 2/…  persoane fizice autorizate. 

 În mod concret, exerciţiul bugetar se prezintă astfel: 

 Venituri prognozate/realizate: 13892,58/13235,60 mii lei  

 Cheltuieli prognozate/realizate: 14589,84/ 12466,22 mii lei 

 Excendent: 769,38 mii lei. 

 Detalierea exerciţiului bugetar se poate obține de la Compartimentul Contabilitate a 

Primăriei oraşului Copşa Mică. 

 

b. Activitățile desfășurate de Primăria Copşa Mică:  

 

Lucrările edilitare anului 2015 

 

1. Termoizolat si zugravit Gradinita; 

2. Reparat acoperis si zugravit corp central, Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copsa Mica; 

3. Refacut toaleta Scoala nr. 1; 

4. Zugravit Scoala nr. 3; 

5. Amenajat parc Fitness; 

6. Asfaltare strada Plopilor; 

7. Asfaltare strada Aleea Salcamilor; 

8. Asfaltare si reparatii drum Tarnavioara; 

9. Canalizare bloc 38; 

10. In cadrul proiectului Tarnavioara, 5 fatade de case si 2 case complet renovate; 

11. Centralizare bl. P 23+ canal pluvial ; 

12. Toalete si dusuri sala de sport ; 

13. plantare gard viu DN 14 si blocurile P23, P22, P21 ; 

14. Reparat pod Tarnavioara ; 

15. Rigole si podete pe strada Nicovalei ; 

16. Reparatie scari P-uri. 
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Activităţi sociale şi civice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 
CRT 

 
DATA 

 
DENUMIRE EVENIMENT 

1. 7 ianuarie 2015 Sarbatoarea Ionilor 

2. 16-20 februarie 2015  Proiect “Scoala si Comunitatea ,, 

3. 02-13 martie 2015 Campania de informare “ Nu tremur la cutremur” 

4. 8 martie 2015 Ziua femeii 

5. 31 martie 2015 Regal de Badminton la Copsa Mica 
Faza judeteana a olimpiadei OMSS si cupa Primaverii 2015 

6. 06 aprilie 2015 Actiune “ Marea curatenie de Primavara” 

7. 06-10 aprilie 2015 Ziua Portilor Deschise la Primaria orasului Copsa Mica 

8. 8 aprilie 2015 Ziua Mondiala a Romilor 

9. 13-17 aprilie 2015 Campionatul Naţional al României pe echipe – Motocross, 
CNIR Mx Echipe Copsa Mica 

10. 23 aprilie 2015 Exercitiu de alarmare-evacuare cu temataica cutremur 

11. 01 mai 2015 Lansare carte “Istoria Industriala a orasului Copsa Mica”, 
autor: Gabor Ioan 

12. 04 mai-15 iunie 2015  Actiuni in cadrul proiectului orasenesc de mentinere a 
curateniei stradale “Eu nu arunc pe jos” 

13. 21 mai 2015 Ziua Eroilor 

14. 01 iunie 2015 Ziua Copilului 

15. 05 iunie 2015 Ziua Mondiala a Mediului 

16. 06 iunie 2015   Participare SVSU la etapa judeteana a concursurilor 
profesionale Sibiu 

17. 19 iunie 2015 Retragerea cu torte a elevilor de clasa a VIII a 

18. 21 iunie 2015 Festivalul Luminii 

19. 24 iunie 2015 Ziua Internationala a Iei 

20. 25 iunie 2015 Program sensibilizare 
Colectarea selectiva a deseurilor editia a V a 

21. 26 iunie 2015 Ziua Drapelului National 

22. 13 -24 iulie 2015 Centrul de vacanta “ZUM-ZUM” 

23. 14 iulie 2015 Ziua Frantei 

24. 17 iulie 2015 Ziua Imnului National 

25. 31 iulie 2015 SMURD Copsa Mica – 10 ani, misiune indeplinita ! 
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STAREA SOCIALĂ 
 

Serviciul Public de Asistenta Sociala  a monitorizat șomerii, bătrânii si familiile cu mulți 

copii astfel încât aceștia să beneficieze de toate drepturile care i se cuvin. 

Dinamica numărului de dosare de ajutor social aflate în plată se observă în tabelul de mai 

jos: 

 Anul Dosare în plată 

 2013 80 

 2014 92 

 2015 101 

 2016 104 

   

 

26. 16 august 2015 Intalnirea Maghiarilor din Copsa Mica 

27. 11 septembrie 2015 Pompierii Copsa Mica- “Primii 10 ani “ 

28. 26 septembrie 2015  Campionatul National Idividual al Romaniei de Motocross 

29. 30 septembrie – 01 
octombrie 2015 

Exercitiu de alarmare – evacuare cu tematica cutremur in 
unitatile de invatamant din Copsa Mica 

30. 1 octombrie 2014 Ziua Internationala a Varstnicilor 

31. 5 octombrie 2015 Ziua Mondiala a Educatiei 

32. 16 octombrie 2015 Ziua Portilor Deschise la Primaria Copsa Mica 

33. 22 octombrie 2015 Elevii Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copsa Mica, de la 
profilul Administratie Publica in vizita la Primaria Copsa Mica 

34.  

25 octombrie 2015 

Campanie de plantare(7000 buc.) de puieti salcam in zona 
picnic , proiect finantat de OMV PETROM SA (prin Centrul de 
Voluntariat Pro Vobis Cluj Napoca) 

35. 25 octombrie 2015 Ziua Regelui 

36. 1 decembrie 2015 Ziua Nationala a Romaniei  

37. 1 decembrie 2015 Nunta de Argint 

38. 7 decembrie 2015 Sfantul Nicolae 
Concert de colinde 

39. 21 decembrie 2015 Craciunul Bunicilor 
Cadouri pentru bunici 

40. 23 decembrie 2015  Colinde si Colindatori 
Dineu de craciun 

41. 31 decembrie 2015 Anul Nou   
Petrecere de revelion 
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 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 20 

persoane. 

 

STAREA DE MEDIU 

 

 Natura fiind prietenul omului cel mai constant ne ajută să ștergem, din memoria publică, 

încet încet, imaginea de cel mai poluat oraș. Când orașul va avea și stație de epurare astfel încât să 

nu mai poluăm apele, vom putea spune că transformare de la negru spre verde, gândită încă din 

2004, va fi completă.  

   

 CONCLUZII 

 

 În anul 2015 nu s-a materializat depășirea crizei îndelungate în care se află România, chiar 

s-au înregistrat unele sincope guvernamentale prin instalarea guvernului tehnocrat iar anul 2016 

fiind unul cu alegeri locale și parlamentare, nu va fi propice pentru marile investiții. 

Poate după alegerile locale, când populația României va arăta politicienilor care este trendul 

spre care se îndreaptă așteptările, vom avea prilejul să deblocăm acele investiții de care depinde 

viitorul orașului Copșa Mică 

 

 

Daniel Tudor MIHALACHE 

Primarul oraşului Copşa Mică 


