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RAPORTUL PRIMARULUI 

privind 

STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU 

a orașului Copșa Mică pe anul 2016 

 

 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 2016, unul electoral. 

Anul 2016, al celebrării celor 150 ani de învățământ la Copșa Mica, a fost unul bun pentru 

orașul nostru dacă ne gândim la faptul că șomajul în oraș a fost foarte mic, încasările bugetare au 

fost mai mari(o colectare mai bună datorată faptului că cetățenii au plătit la timp taxele și 

impozitele), cu un program de investiții bine echilibrat(detalii au fost comunicate prin revista 

orașului), cu reorganizarea rețelei școlare sub jurisdicția liceului, cu inaugurarea magazinului Profi 

care a adus o notă de civilizație în comerțul copșan. 

Desigur că mai sunt și probleme majore, cum ar fi alimentarea cu apă dar și recuperarea 

datoriilor istorice ale cetățenilor pentru apă și canalizare, acestea fiind și în continuare principala 

preocupare a administrației locale reinvestite prin votul de la alegerile locale. 

Din păcate, guvernul provizoriu din 2016 si cel nou ales în 2017, nu au reușit să deblocheze 

fondurile europene, nici Ministerul Mediului nu și-a dat concursul cum ar trebui, să putem soluționa 

situația juridică pentru continuarea investiției la sistemul de alimentare cu apă potabilă și 

canalizarea apelor uzate împreună cu operatorul regional SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș. 

Obișnuită deja, 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. 

Și în 2016, proiectele propuse de asociații (Prietenia, AS Copșa Mică) au fost susținute atât 

financiar și logistic cât și prin prezența reprezentaților autorităților locale ori de câte ori a fost 

nevoie!  

Cheltuielile materiale pentru educație au fost susținute puternic, fiind continuate reabilitările 

clădirilor, curţilor, anexelor. 

 

STAREA ECONOMICĂ 

 

Din punct de vedere economic, anul 2016 a confirmat trendul bun din anul 2015. 

Gradul de încasare a taxelor și impozitelor locale în anul 2016 a fost de 90,2%  

Lansarea magazinului Profi a creat premisele creșterii numărului ce clienți care ajung în 

orașul nostru, situație de care beneficiază ofertanții de produse și servicii din zona adiacentă. 

 

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

orașului:   

În anul 2016 au fost înființate/radiate: 

1) 2/1  societăți comerciale 

2) 2/-  întreprinderi individuale 

3) 3/1  persoane fizice autorizate. 

 În mod concret, exerciţiul bugetar se prezintă astfel: 

 Venituri prognozate/realizate: 18051,76 / 10977,60 mii lei  

 Cheltuieli prognozate/realizate: 19886,58 / 11212,58 mii lei 
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 Deficit: 234,98 mii lei, acoperit din excedentul anului precedent. 

 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 2016 

 

1. Parc de joacă  strada Plopilor; 

2. Boxe pentru ghenele de gunoi; 

3. Extindere iluminat public; 

4. Iluminat arhitectural(5 biserici DN14); 

5. Amenajare parcul industriilor; 

6. Proiectul ORAŞ PRIETENOS- nomenclator stradal; 

7. Podeţ pe strada Teilor; 

8.  Drum de traverse pe strada Dealului; 

9. Plantări de gard viu; 

10. Scări, trotuare şi parcare zona Laborator; 

11. Asfaltare str. Aleea Primăverii; 

12. Asfaltare cartier P.uri; 

13. Reamenajare parc Târnăvioara+ staţie autobus; 

14. Parcare cartier P.uri; 

15. Montarea unui vultur de bronz pe Monumentul Eroilor; 

16. Amenajare zonă Complex Comercial (Gostat); 

17. Parcare bloc 39; 

18. Reparat casă tradiţională, Târnăvioara nr. 37; 

19. Acoperiş Şcoala nr. 1 Copşa sat; 

20. Climatizare Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copşa Mică; 

21. Repietruit alee cimitir orăşenesc; 

22. Montat debitmetru ape uzate pe oraş; 

23. Centrale termice individuale ANL; 

24. Punct WI-FI FREE parcul industrilor; 

25. Extindere reţea camere de supraveghere; 

26. DIN BANII ÎNCASAŢI PESTE PREVEDERI S-A ASFALTAT ÎN ULTIMA PERIOADĂ A ANULUI 

STRADA MORII. 
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Activităţi sociale şi civice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT 

 

DATA 

 

DENUMIRE EVENIMENT 

1. 7 ianuarie 2016    Sărbătoarea Ionilor 

2. 15-18 februarie 2016    Proiect “Şcoala şi Comunitatea ,, 

3. 5 martie 2016    SVSU- Acţiune de informare preventivă (folosirea focului 
dechis) 

4. 8 martie 2016    Ziua femeii 

5. 23 martie 2016    Curs de utilizare a calculatorului SeniorNet 

6. 8 aprilie 2016    Exerciţiu de alarmare-evacuare în caz de urgenţă 

7. 8 aprilie 2016    Ziua Internaţională a Romilor  

8. 18 aprilie 2016    Acţiune “ Marea curăţenie de Primăvară” 

9. 05.05 – 04.06.2016    Program sensibilizare 
   Colectarea selectivă a deşeurilor ediţia a VI a 

10. 9 mai 2016    Acţiune Caravana “ Cafeneaua Seniorilor” în cadrul    
proiectului „Cetăţeni activi la puterea a III a 

11. 10 mai 2016    Expoziţie foto – 80 ani de industrie la Copşa Mică 

12. 19 mai 2016    Inaugurare supermarket PROFI 

13. 1 iunie 2016    Ziua Copilului 

14. 1 iunie 2016    Vernisaj expoziţie de desen “ Arhitectura liniei” 

15. 9 iunie 2016    Ziua Eroilor 

16. 11 iunie 2016    Participare SVSU la etapa judeţeană a concursurilor      
   profesionale Sibiu 

17. 10-12 iunie 2016    Campionat Badminton- Cupa Copşa Mică 

18. 21 iunie 2016    Festivalul Luminii 

19. 23 iunie 2016     Retragerea cu torţe a elevilor de clasa a VIII a 

20. 24 iunie 2016    Ziua Internaţională a Iei 

21. 26 iunie 2016    Ziua Drapelului Naţional 

22. 8 iulie 2016    Festivitate de premiere în cadrul proiectului SeniorNet   
   Copşa Mică 

23. 14 iulie 2016 Ziua Frantei 
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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 li 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 

 2017 99 

 

 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 19 

persoane și 1 angajate. Primaria incearca sa angajeze personal suplimentar pentru continuarea 

acestui serviciu. 

 

 

 

24. 27 august 2016    Întâlnirea Maghiarilor din Copşa Mică 

25. 16 septembrie 2016    Balul Pompierilor 

26. 24 septembrie 2016    Campania Naţională de curăţenie – Let`s Do It România 

27. 1 octombrie 2016    Ziua Internaţională a Vârstnicilor 

28. 6 octombie 2016    Înfiinţare Clubul Femina 

29. 8 octombrie 2016    Brunch în Târnăvioara  

30. 25 octombrie 2016    Ziua Regelui 

31. 13 noiembrie 2016     Duminica Bunului Samaritean- Donare de sânge,  
   Pompierii Voluntari  

32. 18 noiembrie 2016    Aniversare 5 ani – Clubul Seniorilor 

33. 1 decembrie 2016    Ziua Naţionala a României  

34. 1 decembrie 2016    Nunta de Aur şi Argint 

35. 5 decembrie 2016    Sfântul Nicolae 
   Concert de colinde 

36. 16 decembrie 2016    Crăciunul Bunicilor 
   Cadouri pentru bunici 

37. 19 decembrie 2016     Colinde şi Colindători 
   Dineu de Crăciun 

38. 31 decembrie 2016    Anul Nou   
   Petrecere de revelion 
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STAREA DE MEDIU 

 

 Orașul Copșa Mică se bucură de faptul că natura își face treaba, iar prin Compartimentul 

Spații Verzi, contribuie la crearea unui climat ecologic de viață. 

 Problema principală de mediu o constituie în continuare poluarea apelor prin deversarea 

canalizării, în lipsa unei stații de epurare. 

   

 CONCLUZII 

 

 Anul 2016 a fost unul electoral, cu tot ce înseamnă acest lucru: lipsă de decizii, nesiguranță 

legislativă, lipsă de strategie pe termen mediu și lung. 

Cu toate acestea, orașul Copșa Mică a fost administrat eficient, pe baza propriilor resurse, 

activitatea edililor fiind apreciată prin susținerea cetățenilor care s-au prezentat la vot. 

 

 

Daniel Tudor MIHALACHE 

Primarul oraşului Copşa Mică 


