
1 

 

 

OORRAAŞŞUULL  CCOOPPŞŞAA  MMIICCĂĂ  

AAlleeeeaa  CCaassttaanniilloorr,,  nnrr..  88  

tteell..  00226699//884400112200,,  ffaaxx..  00226699//884400114499  

ee--mmaaiill::  pprriimmaarriiaa__ccooppssaa@@bbiirrootteecc..rroo  

wweebbssiittee::  wwwwww..ccooppssaa--mmiiccaa..rroo  

CCFF::  44440066220077  

 

IInndd..  DDoossaarr    IIXX//11//33  

 

RAPORTUL PRIMARULUI 

privind 

STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU 

a orașului Copșa Mică pe anul 2017 

 

 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 2017, cel al revoluțiilor fiscale. 

Anul 2017, Copșa Mica, a fost unul normal pentru orașul nostru, cu același ritm de 

desfășurare a activităților edilitare, a serviciilor publice, așa cum ne-am propus la început de an. 

Șomajul în oraș s-a menținut foarte mic(mulți cetățeni făcând naveta la Mediaș, Sibiu și 

chiar Blaj), încasările bugetare au fost conform prognozelor, cu un grad de colectare bun, iar  

programul de investiții a fost echilibrat(detalii au fost comunicate prin revista orașului). 

In plus, în fostul Carbosin, o societate comerciala a achiziționat 12 ha de teren cu intenția de 

a înființa un parc industrial în care să atragă firme noi. E un semn bun pentru anii care vin, cresc 

șansele cetățenilor de a găsi un loc de muncă aici, acasă, fără navetă. 

Desigur, au rămas problemele majore, cum ar fi alimentarea cu apă dar și recuperarea 

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

principala preocupare a administrației locale. 

Administrația locală a decis întreruperea colaborării cu Ministerul Mediului(care nu a putut 

fi sensibilizat nici prin marșul de peste 320 de kilometri parcurși pe jos până la București de 

subsemnatul) și va continua  investiția la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizarea 

apelor uzate împreună cu operatorul regional SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș care va accesa 

fonduri europene pentru finalizarea lucrărilor. În momentul semnării contractului de finanțare dintre 

ATM și Ministerul Fondurilor Europene, vom știi mai multe detalii despre termenele de finalizare a 

acestor lucrări. 

Ca de obicei, 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 2017, 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 asigurate iar noutatea absolută a constituit-o 

lansare programului de microproiecte cetățenești prin care patru grupuri de inițiativă au depus 

proiecte prin care, cu finanțare de la bugetul local, și-au renovat blocurile. 

 

 

STAREA ECONOMICĂ 

 

Gradul de încasare a taxelor și impozitelor locale în anul 2017 a fost de 87,20% . 

Achiziția terenului din Carbosin de catre Automotive reprezintă cel mai bun semn că orașul 

Copșa Mică se află pe un trend ascendent din punct de vedere economic.  

Când parcul industrial, pentru care administrația locală va acorda sprijin maxim celor de la 

Automotive, va deveni operațional, pe baza locurilor de muncă ce vor fi înființate în acest parc, 

bugetul local al orașului va primi o suplimentare extrem de binevenită. 

 

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

orașului:   
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În anul 2017 au fost înființate/radiate: 

1) 0/1societăți comerciale 

2) 0/0  întreprinderi individuale 

3) 1/0  persoane fizice autorizate. 

 În mod concret, exerciţiul bugetar se prezintă astfel: 

 Venituri prognozate/realizate: 13135,30/ 12333,34 mii lei  

 Cheltuieli prognozate/realizate: 15106,80 / 13132,77 mii lei 

 Deficit: 1971,50 mii lei, acoperit din excedentul anului precedent. 

 Detalierea exerciţiului bugetar se poate obține de la Compartimentul Contabilitate a 

Primăriei orașului Copşa Mică. 

 

b. Activitățile desfășurate de Primăria Copşa Mică:  

 

Lucrările edilitare anului 2017 

 

1. Asfaltare P-uri tronson P9-P18; 

2. Asfaltare strada Visei (parţial); 

3. Asfaltare strada Castanilor; 

4. Parcare strada Castanilor; 

5. Trotuare, podeţe şi rigole pe strada Teilor; 

6. Trotuar de legătură P2-P4; 

7. Piaţetă pavată complex comercial central; 

8. Hidroizoltaţie bloc ANL; 

9. Amenajare zonă pietonală Piaţa drapelului; 

10. Rigole şi podeţe strada Morilor 

11. Gard în zona Aleea Salcâmilor 

12. Achiziţionarea unui bloc (căminul nefamilişti şantier); 

13. Achiziţionat microbus transport public; 

14. Mobilier stradal (bănci şi lăzi de flori); 

15. Drumul crucii (Loc de pelerinaj în Cimitirul orăşenesc nr.2); 

16. Refacere generală a tencuielii şi zugrăveli la Şcoala nr. 1; 

17. Hidroizolaţie şi zugrăveli exterioare Grădiniţa nr. 2; 

18. Lucrări de apărare contra incendiilor şi paratrăznet la liceu; 

19. Microproiecte cetăţeneşti (patru proiecte finanţate); 

20. Investiţii în Uzina de apă; 

21. Extindere reţea de supraveghere video; 

22. Reabilitarea casă Târnăvioara nr.35 A; 

23. Extindere reţea Wi-Fi, prin montarea unei antene pe turnul din Sometra; 

24. Lucrări de securizare (supraveghere video şi alarmă la Staţia de epurare); 

25. Plantări de gard viu în zonele de locuinţe în comun 
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Activităţi sociale şi civice 2017 

 

 

NR. 

CRT. 

 

DATA 

 

DENUMIRE EVENIMENT 

1. 7 ianuarie 2017 Sărbătoarea Ionilor 

2. 20-22 februarie 2017 Proiect “Şcoala şi Comunitatea ,, 

3. 8 martie 2017 Ziua femeii 

4. 20 martie 2017 Seminar de educatie rutiera pentru elevii claselor a XI a 

5. 5-6 aprilie 2017 Exerciţiu de alarmare – tematica incendiu 

6. 7 aprilie 2017 Ziua Internaţională a Romilor 

7. 10 aprilie 2017 Acţiune “ Marea curăţenie de Primăvară” 

8. 04.05 – 03.06.2017 Program sensibilizare 
Colectarea selectivă a deşeurilor ediţia a VII a 

9. 16-19 mai 2017 Vizită delegaţie din oraşul Ştefan Vodă, Republica Moldova 

10. 18 mai 2017 Spectacol folcloric susţinut de ansamblul din oraşul Ştefan Vodă, 
Republica Moldova 

11. 19-21 mai 2017 Cupa „Copşa Mivă 2017” la Badminton 

12. 21 mai 2017 Ziua Poliţiei locale 

13. 25 mai 2017 Ziua Eroilor 

14. 26 mai 2017 Ziua porţilor deschise la Primăria Copşa Mică 

15. 1 iunie 2017 Ziua Copilului 

16. 9 iunie 2017 Campania de donare de sânge “Donează sânge, salvează o viaţă” – 
Pompierii voluntari 

17. 15 iunie 2017 Retragerea cu torţe a elevilor de clasa a VIII a 

18. 21 iunie 2017  Festivalul Luminii 

19. 22 iunie 2017 Curs de prim ajutor la sediul Clubului Seniorilor 

20. 24 iunie 2017 Ziua Internaţională a Iei 

21. 26 iunie 2017 Ziua Drapelului Naţional 

22. 28 iunie 2017 Ajutor umanitar pentru copii din Valea Plopului 

23. 14 iulie 2017 Ziua Frantei 

24. 18 iulie 2017 Centrul de vacanta „Zum Zum” 

25. 21 iulie 2017 Acordare de diplome “Misiune îndeplinită “ 

26. 29 iulie 2017 Ziua Imnului Naţional 

27. 25 august 2017 jurământul noilor pompieri voluntari 
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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 

 2018 86 

 

 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 15 

persoane și 3 angajate.  

 

 

 

28. 27 august 2017 Ziua Independenţei Republicii Moldova 

29. 28 august 2017 Preluarea numelui de Kis Tibor a Căminului Cultural din Copşa sat  

30. 15 septembrie 2017 Balul Pompierilor 

31. 1 octombrie 2017 Ziua Internaţională a Vârstnicilor 

32. 5 octombrie 2017 Ziua Mondială a Educaţiei – Gala Învăţămâtului Copşean 
 

33. 11-12 octombrie 2017 Exerciţiu de alarmare – tematică cutremur 

34. 25 octombrie 2017 Ziua Regelui 

35. 28 octombrie 2017 Sărbătorirea a 50 de ani de furnal la Copşa Mică 

36. 12 noiembrie 2017    Duminica Bunului Samaritean- Gala Bunului Samaritean  
 

37. 16 noiembrie 2017 Exerciţiu de alarmare – tematica incendiu 
 

38. 1 decembrie 2017 Ziua Naţionala a României 

1 decembrie 2017 Nunta de Aur şi Argint 

39. 5 decembrie 2017 Sfântul Nicolae 
Concert de colinde 

40. 14 decembrie 2017 Vernisaj expozitie „O viata de Mos Crăciun” 

41. 18 decembrie 2017 Crăciunul Bunicilor 
Cadouri pentru bunici 

42. 21 decembrie 2017 Colinde şi Colindători 
Dineu de Crăciun 

43. 
 

31 decembrie 2017 
Anul Nou 

Petrecere de revelion 
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STAREA DE MEDIU 

 

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

canalizării, în lipsa unei stații de epurare și aceasta va rămâne așa până la finalizarea lucrărilor la 

noul sistem. 

Orașul Copșa Mică se străduiește prin Compartimentul Spații Verzi, să creeze un climat ecologic de 

viață, prin amenajarea parcurilor și zonelor verzi din localitate, astfel încât cetățenii să se poată 

bucura de momente deosebite atunci când frecventează aceste zone. 

   

 CONCLUZII 

 

 Anul 2017 a fost unul al revoluției fiscale și al discuțiilor interminabile despre justiția 

atacată de guvernele succesive ale majorității parlamentare. Am avut în continuare lipsă de decizii, 

nesiguranță legislativă, lipsă de strategie pe termen mediu și lung, toate acestea conducând la 

“marea haiduceală” a guvernului care a decis să aloce mai puține resurse din impozitul pe venit și 

din TVA către bugetul orașului, cu aproximativ 2.000.000 lei, ceea ce înseamnă că în anul 2018 

investițiile vor fi limitate, cheltuielile materiale la școli și în administrație vor fi reduse și chiar 

salariile angajaților primăriei vor scădea. 

Orașul Copșa Mică, pe baza propriilor resurse și printr-o judicioasă administrare va reuși să se 

mențină, cel puțin în 2018, pe o linie de plutire sigură(dacă nu cumva Guvernul va mai produce și 

alte revoluții neașteptate și nepotrivite). 

 

 

Daniel Tudor MIHALACHE 

Primarul oraşului Copşa Mică 


