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RAPORTUL PRIMARULUI 

Privind 

STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU 

a orașului Copșa Mică pe anul 2019 

 
 

 

 În conformitate cu prevederile Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, vă prezint raportul privind starea economică, socială și de mediu a orașului Copșa 

Mică în anul 2019.. 

Anul 2019, nu  a fost unul foarte bun pentru orașul nostru dacă ne gândim la faptul că  

„revolutia fiscala” provocata de Guvern a provocat diminuarea bugetului local.  

Am regândit toate investitiile si proiectiile bugetare propuse, ne-am refacut calculele, am 

intocmit noi strategii si am incheiat anul 2019 cu rezultate multumitoare. 

 Încasările bugetare au fost mai mici față de anul trecut, dar cu un program de investiții bine 

echilibrat(detalii au fost comunicate prin revista orașului), au fost asigurate veniturile necesare 

Planului de dezvoltare a orasului.  

Desigur că mai sunt și probleme majore, cum ar fi alimentarea cu apă si canalizare a 

orasului, acestea fiind in continuare o principală preocupare a administrației locale, la această dată 

proiectul pentru orasul nostru asteaptă aprobarea Aplicatiei de Finanțare de către Comisia 

Europeană, urmând a fi finanțat prin POIM 2014-2020, Axa prioritară 3.2. Pentru orașul Copsa 

Mică valoarea estimată a investițiilor este de 5.213.934 euro, fără TVA. Execuția lucrărilor 

proiectului va avea un procent de cofinanțare de 2% din valoarea contractului. 

 În anul 2019, administrația locală, a atribuit contractul de lucrări pentru proiectul „ 

Construire pod peste raul Târnava Mare la Copșa Mică” . Valoarea investiției este de 6.107.509,59 

lei, din care suma de 5.718.858,54 lei este alocarea finanțată din  bugetul MDRAPFE, diferenta 

fiind aportul orasului Copsa Mica. Lucrarea se afla in desfasurare urmand a fi finalizata in semestrul 

II al anului 2020. 

             Obișnuită deja, administrația locală s-a îngrijit în mod special ca oamenii să fie informați cu 

privire la serviciile prestate din taxe şi impozite. 

Și în 2019, 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 2019  se prezintă astfel: 

Gradul de încasare a taxelor și impozitelor locale în anul 2019 a fost de 78,91%  

 

a. Rezultatele societăților comerciale private /persoane fizice autorizate de pe raza orașului: 
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În anul 2019 au fost înființate/radiate: 

1) 5/0  societăți comerciale 

2) 0/0  întreprinderi individuale 

3) 2/0  persoane fizice autorizate. 

 În mod concret, exerciţiul bugetar se prezintă astfel: 

 Venituri prognozate/realizate: 11.256,97 / 8.882,78 mii lei  

 Cheltuieli prognozate/realizate: 12.228,87 / 9.511,34 mii lei 

 Deficit: 7,931,44 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:  

 

LISTA LUCRARI 2019 

 

1. Microproiecte cetatenesti 

2. Renovare si dotare cantina liceu 

3. Asfaltare alee garaje 

4. Asfaltare zona Castanilor 

5. Asfaltare Piata Drapelului 

6. Amenajarea strazilor Forjei si Fochistilor 

7. Asfaltare strada Lacatusilor 

8. Asfaltare strada Muncitorilor 

9. Reparatie cladire pompieri 

10. Reparatii case Tarnavioara 

11. Asfaltare si reparatie podet Tarnavioara 

12. Asfaltare acces ANL 

13. Regularizare albie parau Tarnavioara 

14. Constructii trotuare, podete santuri pluviale Tarnavioare 

15. Acces Biserica Evanghelica 

16. Bransamente individuale apa in blocurile P1 si P10 

17. Lucrari de modernizare la statia de pompare a apei 

18. Automatizare fantana publica pe strada Pietii 
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Activităţi sociale şi civice 

 

LISTA EVENIMENTE 2019 

 

NR. 

CRT. 

 

DATA 

 

DENUMIRE EVENIMENT 

1 7 ianuarie 2019 Sărbătoarea Ionilor (editia XIV) 

2 31 ianuarie 2019 Receptie ambulanta noua 

3 18-22  februarie 2019 Saptamana “Şcoala şi Comunitatea « ,, 

4 21 februarie 2019 Proiect « Scoala si comunitatea 

5 25 februarie 2019 Lansare proiect “ Periuța de dinți  “ 

6 8 martie 2019 Ziua femeii 

7 8 mai – 3 iunie 2019 « Eu selectez » 

8 20 martie 2019 Ziua francofoniei 

9 24 martie 2019 Inaugurare centrul Buna Vestire 

10 31 martie 2019 Caravana SMURD 

11 8-14 aprilie 2019 Saptamana tolerantei 

12 9-12 aprilie 2019 Expozitie desene de Paște 

13 15 aprilie 2019 Marea Curațenie de Paște 

14 16 aprilie 2019 Ziua porților deschise 

15 21 mai 2019 Ziua poliție locale 

16 5 iunie 2019 Ziua mondială a mediului 

17 6 iunie 2019 
Ziua Eroilor 

 

18 13 iunie 2019 
Retragerea cu  orte a elevilor de clasa a VIII-a 

 

19 21 iunie 2019 Festivalul Luminii 

20 
 

24 iunie 2019 
Ziua internațională a iei 

21 26 iunie 2019 Ziua drapelului național 

22 12 iulie 2019 Vizita delegatiei din Ille et Villaine 

23 29 iulie 2019 Ziua imnului național 

24 27 august 2019 Ziua independenței Republicii Moldova 

25 13 septembrie 2019 Ziua pompierilor 

26 26-29 septembrie 2019 Primirea delegatiei din L-hermitage 

27 1 octombrie 2019 Ziua internațională a persoanelor vârstnice 

28 5 octombrie 2019 Ziua Regelui Mihai I 

29 1 decembrie 2019 Nunta de aur și de argint 

30 16 decembrie 2019 Crăciunul bunicilor 

31 20 decembrie 2019 Concert de colinde 

32 31 decembrie 2019 Spectacol de artificii 
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STAREA SOCIALĂ 
 

Serviciul Public de Asistență Socială  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 70 

 2019 61 

 

 In cadrul orașului Copșa Mică continuă să functioneze Centrul de sprijin la domiciliu 

pentru vârstnici, care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu unui număr de 13 

persoane cu un număr de 3 angajate.  

 

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 

 

La finalul unui an în care am trecut și prin bune și prin rele, dar în care am demonstrat încă odată că 

uniți putem răzbate peste toate greutățile, per total pot să afirm ca anul 2019 a fost unul bun pentru 

orașul nostru. 

 

 

 

Daniel Tudor MIHALACHE 

Primarul oraşului Copşa Mică 


