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                                                                     R A P O R T
                             asupra stării generale, economice, sociale, culturale şi administrative
                             a oraşului Deta în anul 2011.

                             Principalul obiectiv al activităţii noastre este acela de a crea o administraţie publică 
locală eficientă, în folosul cetăţeanului. Dezvoltarea oraşului Deta trebuie să se realizeze echilibrat pe 
baza unei strategii de dezvoltare locală pe termen mai lung.
                             Banii au o importanţă deosebită pentru realizarea unor investiţii de anvergură, dar 
trebuie avută în vedere şi gestionarea eficientă a bugetului ţinându-se cont de priorităţile şi nevoile 
comunităţii.
                             Instituţia pe care o reprezint dă dovadă de deschidere şi transparenţă reală şi prin 
acest raport susţinut anual de către primar.
                             În acest raport, care este o radiografie a activităţii primăriei Deta, se găsesc date 
concrete despre felul şi eficienţa în care au fost cheltuiţi banii publici. 
                             În continuare vom reda aspectul real al stării economice şi sociale al oraşului.

                                                 I   STAREA ECONOMICĂ   

1. Agricultura.
                             În cursul anului 2011 la Compartimentul Oficiul de Cadastru şi Amenajarea 
Teritorului din cadrul Primariei oraş Deta s-a derulat următoarele activităţi, 
                             Prin H.G.1370 DIN 2009, privind organizarea şi efectuarea recesămîntului general  
agricol din Romănia s-a constituit Comisia locală de organizarea recesămîntului agricol prin Dispozitia 
nr  544/2009, în perioada 2 decembrie 2010- 31 ianuarie 2011.
                             Astfel au fost aprobate 2 secţii de recensămînt cu un nr de 9 sectoare cuprinzând un  
nr de  1613  gospodării ale populatiei  la care se adaugă  56  de proprietari  de terenuri extravilane cu 
domiciliul în alte localităţii,precum si 32 de Societăţii agricole cu şi făra sediu în localitatea Deta.
                             Recesămîntul agricol s-a desfăşurat pe o perioadă de două luni prin recenzarea 
fiecărei gospodării din localitatea Deta şi satul Opătiţa, iar la final au fost centralizate datele acumulate 
rezultănînd următoarea situaţie din teren.
         Suprafaţa agricolă totală a localităţii este de  2904 ha din care suprafaţa arabilă de  2379 ha 
,păşuni 463 ha, fîneţe 50 ha, livezi 6 ha. 
                             Centralizănd datele privind efectivele de animale declarate au rezultat , bovine total  
248 cap, ovine 3700 cap, cabaline 25 cap, păsării 18600 cap , familii de albine 170 stupi, caprine 106 
cap.
                             Din toate aceste date rezultă o diminuare a speciilor de animale, deţinută în 
gospodăriile populaţiei, faţă de recesămîntul anterior, dar şi a numărului de gospodării cu animale.
                             La finele anului 2011 a fost publicată Legea 214/2011 în Monitorul Oficial nr.819 
din 21.11.2011, privind Organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor unde la art 15, se specifică 
că  Autoritatea  locală  prin  Consiliul  local,  scot  la  licitaţie  pentru  a  concesiona  pe  minim  10  ani 
păşunea comunală la Asociaţia Crescătorilor de animale legal constituită în baza unei cereri depuse de 
către aceştia.
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                             Având în vedere aceste prevederi pe raza localităţii Deta au  fost constituite două 
asociaţii, una  a crescătorilor de bovine, respectiv una de ovine, fapt ce a fost comunicat Consiliului 
local şi dezbătută în şedinţa ordinară a acestuia la începutul de an 2012. Consiliul local Deta a fost 
informat  ca  aplicarea  Legii  214/2011  a  fost  amânată  pentru  anul  2013,  în  vederea  eliminării 
inadvertenţelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative precum şi a faptului că nu pot fi 
elaborate norme metodologice pentru aplicarea legii în termenul de 90 de zile de la intrarea în vigoare 
a acesteia, urmând ca în anul 2012 suprafaţa de păşune a fi închiriată ca în anii precedenţi pe un an 
agricol contra unei redevenţe, stabilită de Consiliul local Deta
 

                                                                2. Industria. 
                             În oraşul Deta, industria reprezintă segmentul economic în care este cuprinsă 
majoritatea populaţiei care lucrează efectiv. 
                             Pe raza oraşului Deta îşi desfaşoară activitatea un număr de 12 intreprinderi mici şi  
mijlocii.  Nominalizăm aici  doar câteva, mai reprezentative: NIADAL, în domeniul comerţului şi a 
prestărilor de servicii; RO-LAS-NEM, în domeniul industriei alimentare; LUX si ESSEGY- TEX cu 
activitate în domeniul confecţiilor textile confecţiilor (îmbrăcăminte, articole de plajă).
                            Fabrica specializată în domeniul realizării de tapiterii auto şi volane EYBL, din Deta, 
a fost preluată  de grupul sloveno-german PREVENT. După ce grupul austriac care deţinea fabrica a 
intrat  în  insolvenţă,  cea  mai  mare  parte  a  activităţii  acestuia  a  fost  preluată  de  concurenţii  de  la 
PREVENT. Societatea  PREVENT a adoptat  o  strategie  de piaţă  mai  bună şi  în  acest  fel  a  reuşit 
relansarea productiei şi, în cel mai scurt timp, numărul angajaţilor să fie dublat.  
                             Tot în domeniul cu profil textil s-au deschis şi alte doua societati comerciale, SC 
TAKATA SA. şi  SC TRW SRL 
                             SC ALU METALLGUSS SRL o unitate nouă, care  produce diverse piese turnate  
din aluminiu are acum la început de drum aproximativ 110  salariaţi. La finalul investiţiei fabrica va 
avea aproximativ 500 de angajaţi. 
                              În cursul anului 2011, C.C.I.A.T. a colaborat cu societăţile comerciale din oraşul 
nostru,  care  sunt  membre  ale  Camerei.(  S.C.  EYBEL  SRL  din  grupul  PREVENT,   NIADAL 
ABATEX, RO-LAS-NEM şi SC LUX SRL). 
                             Deta dispune de o reţea de gaze naturale neasociate, de sondă, pe întreg teritoriul  
orasului, la care sunt racordate atât societăţile comerciale, cât şi gospodăriile populaţiei. 

                                       3. Dezvoltarea serviciilor publice locale.
                             Toate serviciile publice locale  care activează în zona administrativă a oraşului Deta 
sunt concesionate unor firme cu capital privat.
                             Firma concesionară a Serviciul de apă şi canal „AQUATIM” Timişoara este dotată 
cu utilaje şi scule moderne pentru intervenţii în caz de avarii. Şi în cursul anului 2011 a continuat să 
investească în modernizarea instalaţiilor de filtrare,  în înlocuirea unor conducte vechi din reţeaua de 
alimentare cu apă potabilă a oraşului. 
                             Serviciul de colectare a gunoiului menajer este concesionat unei firme de profil cu  
sediul în Bucureşti, SC G&E – INVEST 2003 srl. După cum se poate observa, gunoiul se colectează în 
tomberoane  şi  se  tranportă  cu  o  maşină  specială  pentru  transport  gunoi.  Programul  şi  orarul  de 
colectare a gunoiului  este respectat pe tot parcursul săptămâni. 
           
                                       4. Servicii publice de interes general organizate în teritoriu.
                             Activitatea economică dintr-o localitate pentru a se desfăşura normal, legal şi rapid 
are nevoie de un complex de servicii publice de interes general.
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                             Oraşul Deta are o sucursală a Băncii Raiffeisen Bank, B.R.D.,o sucursală a Băncii 
C.E.C.,  o  Trezorărie,  societăţi  prin  care  unităţile  economice  locale,  şi  nu  numai,  derulează  zilnic 
importante fonduri băneşti. Deasemenea există şi o sucursală a Administraţiei Financiare Judeţene.
                             Unitatea de transport şi distribuire a energiei electrice CONEL îşi desfăşoară  
activitatea într-un spaţiu amenajat şi dotat cu tehnică modernă.
                             Există în oraş un serviciul public de distribuţie a gazelor naturale de sondă, care 
răspunde de buna funcţionare a reţelei de gaz din oraş. 
                             Societatea de Poştă îşi desfăşură activitatea într-un spaţiului din centrul  oraşului,  
fiind dotat cu mobilier corespunzător şi tehnică modernă.            
                             Prin oraşul nostru trece o linie ferată care face legătura cu Belgradul. Datorită  
costului prea mare, transportul de călători şi marfă pe CFR este foarte mic. 
                             În cursul anului 2011, activitatea de transportul local pentru persoane, pe traseul 
Deta – Opatiţa  se face prin contract  de prestării  de servicii  cu  firma de specialitate  în transport, 
ATLASIB.   Deasemenea  transportul  persoanelor  pe  distanţe  mari  se  efectuează  de  autobuze  care 
tranzitează oraşul pe ruta Timişoara – Moldova Nouă.

                                       5. Comerţului, presări servicii, turism şi industrie
                             În oraşul Deta funcţionează un numar de 104 societăţi comerciale cu capital privat şi 
cooperatist acoperind o paletă variată de activităţi de la comerţ până la industrie şi turism. 
                             Unitaăţile de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare sunt foarte  
numeroase raportat la numărul de locuitori, dar cele 48 de magazine satisfac în totalitate necesităţile 
cetăţenilor de la produse alimentare la materiale de constructii. Există o serie de unitati prestatoare de 
servicii mai exat 19 la număr care acoperă o paletă variata a acestora, cum ar fi de la spălătorii auto 
până la firme de construcţii civile şi industriale .
                             În oraşul Deta se organizează în fiecare prima  duminică a lunii târgul de animale, 
iar  în fiecare duminică se desfăşoara piaţa  cu produse agro-alimentare  pe acelaş  amplasament  din 
strada  Aleea Revoluţiei.
                             În anul 2011 a fost organizată  cea  de a II a  ediţie a Zilelor Oraşului Deta la 
sfârşitul lunii iulie. Acest obicei dorim să devină o tradiţie a oraşului unde toti fii oraşului să  se
întâlnească într-un  cadru de  bună dispoziţie timp de trei zile, în fiecare an.
                             Activitatea sportivă a oraşului se desfaăşoară în cadru organizat în sala de sport a 
oraşului, şi pe cele doua stdioane de care dispune oraşul Deta, unul în Deta, iar cel de al doilea în satul 
apatrţinător, Opatiţa, acesta din urmă fiind recepţionat la finele anului 2011
                             Strandul Termal al oraşului este în faza de reabilitare totală cu forţe proprii după ce 
acest  punct  turistic  şi  de  agrement  a  fost  vandalizat  de  o  societate  căreia  ia  fost  incredinţat  spre 
administrare. Este vorba de SC AGROMEC JEBEL.
                             Referitor la spaţiile de cazare turistice oraşul are pe raza localităţii un singur hotel, 
Bellavista.

                                       6. Situaţia infrastucturii.
                             În anul 2011 nu au survenit modificări în structura domeniului public, aprobate prin 
Hotărâre de Guvern. 
                             S-a adoptat Hotărârea  Consiliului local al oraşului Deta nr.37 din 17 mai 2011 
pentru modificarea şi   completarea   Hotărârii Consiliului local al  oraşului Deta   nr.18/27.02.2007, 
privind completarea şi modificarea domeniului privat al oraşului Deta şi anume modificarea din anexa 
fondului locativ a poziţiilor imobilelor din anexa 1, nr.84-Calea Opatiţei nr.5, şi din anexa 2 nr.206-
teren de sport Opatiţa, completarea anexei 1 cu poziţia nr.86 – str.Pădurii 13A şi 13 B blocurile ANL, 
în urma dezmembrării şi  apartamentării acestor imobile.
                             S-a aprobat prin Hotarârea de Consiliului local al oraşului Deta nr.60 din 30.08.2011 
modificarea poziţiilor 117, 118,154 şi 282 terenuri în Zona Termal şi strada Revoluţiei 15 deoarece au 
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fost modificate suprafeţele prin dezmembrari, au fost radiate din Zona Termal terenurile care au fost 
restituite  în  compensare  conform Legii10/2001 şi  care  au fost  vândute respectiv  terenurile  de sub 
garaje.A fost completat domeniul privat cu terenuri aflate pe teritoriul oraşului.
                             Au fost finalizate în anul 2011 documentaţiile de dezmembrare şi comasare pentru 
zona Parc Deta, terenurile pentru foraje Jebel.
   Lungimea drumurilor:la început  de an 2011; pe parcursul anului 2011; la sfârşit an 2011;
             - betonate:                     6717 ml                          459 ml                         7176 ml
             - asfaltate:                   10947 ml                               -                            10947 ml
             - neamenajate:               1994 ml                              -                              1994 ml
             - cu piatră                       2445 ml                      - 459 ml                         1986 ml
             - cu pavele                        210 ml                             -                                210 ml
                                                  22313 ml                              -                            22313 ml

                             Pe parcusul anului 2011 s-au betonat  459 ml pe străzile Târgu Mare şi Trandafirilor.
Trotuare:                 la început an 2011             pe parcurs an 2011           la sfîrşit an 2011
- cu dale de beton           4512 ml                                    -                                   4512 ml
- cu pavele                      6618 ml                               +  728 ml                          7346 ml
- asfaltate                        1850 ml                                    -                                  1850  ml
- betonate                      16600 ml                              -    728 ml                       15872  ml
- cu pietriş                         390 ml                                    -                                     390 ml
                                       29970 ml                                                                     29970 ml
                             În cursul anului  2011 s-au amenajat  1082 ml  trotuar cu pavele în str.Mărăşeşti 515  
ml, Pădurii 180, Calea Banlocului 135 ml, M.Viteazu 252 ml..In zona Parc Deta au fost amenajate 
trotuare cu pavele 262,40 ml şi alei cu plăci traforate 166 ml.
                             În ceea ce priveşte reţelele edilitare, situaţia este următoarea:
                                  la început an 2011          pe parcurs an 2011         la sfârşit an 2011
- apă                                 21023 ml.                               -                         21023 ml
- canal                              14796 ml                                -                         14796 ml
- reţele ape pluviale         24377 ml                                -                         24377 ml
            - modernizate         8335 ml                                -                           8335 ml
            - nemodernizate   11899ml                                 -                          11899 ml
            - tubulare                4143 ml                                -                           4143 ml
                             Suprafaţa spaţiului verde, componentă a domeniului public al oraşului, este de 22 ha  
şi nu a suferit modificări în cursul anului 2010.
                             Domeniul privat al oraşului Deta a fost aprobat prin HCL Deta nr.18/27.02.2007 şi  
se compune din construcţii (cu destinaţia de locuinţă şi cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă) şi 
terenuri (pentru locuinţe, pentru spaţii cu altă destinaţie, agricole)
                             În cursul anului 2010 au început lucrările la cele două blocuri ANL din strada 
Orhideeelor bl. A şi bl.B cu 64 ap care care au continuat şi în anul 2011, şi care vor fi finalizate în 
2012..
                             S-a închiriat prin licitaţie toneta din P-ţa agroalimentara, s-a concesionat prin  
licitaţie teren pentru amplasare tonetă în strada Pădurii şi pentru spaţii producţie în Calea Opatiţei.
                             În Zona Termal în cursul anului 2011 au fost organizate în luna mai şi noiembrie  
licitaţii  pentru concesionare terenuri fiind adjudecate 13 parcele pentru construirea de locuinţe, din 
care la o parcelă s-a renunţat.
                             Datorită  lipsei fondurilor la bugetul local, în anul 2011 nu s-a construit nici o  
locuinţă  nouă,  însă  s-au  făcut  reparaţii  la  cele  existente  în  valoare  de  3.552  lei  la  următoarele 
imobile:Opatiţa nr.40, 1 Mai nr.2, Mihai Eminescu nr.3
                             Au fost eliberate în anul 2011 un nr. de 71 certificate de urbanism şi 45 autorizaţii de 
construire în valoare de 10.306,09 lei AC+ 1.747,61 lei CU = 12.053,70 lei.
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II. STAREA SOCIALĂ.

                                       1. Protecţia socială.
                             Din 43 dosare  privind acordarea venitului minim garantat,conform Legii 416/2001 
cu modificările şi completările ulterioare,în anul 2011 s-au preluat un număr de 5 dosare.Cu drept de 
plată la sfârşitul lunii decembrie 2011 au rămas un număr de 22 familii sau persoane singure.
                             Beneficiarii dosarelor aprobate sunt bătrâni, bolnavi,handicapaţi.Cei apţi de 
muncă,au obligaţia să presteze un număr de zile lucrătoare echivalente cu suma de care au beneficiat.
                             În anul 2011,ajutorul social a fost achitat integral,inclusiv luna decembrie 
2011.Sumele au fost primite de la Consiliul Judeţean Timiş.
                             Toate familiile beneficiare de ajutor social au primit în anul 2011 şi ajutoare pentru 
încălzirea  locuinţelor  cu  lemne,cărbuni  sau  combustibili  petrolieri.Pentru  lunile  noiembrie  2011- 
martie  2012,total  sume  achitate  în  anul  2011  pentru  încălzirea  locuinţelor  cu  lemne  cărubi  sau 
combustibili petrolieri,beneficiarilor de ajutor social este de 7.598 lei.
                             Pentru incalzirea locuintelor cu gaz, pentru perioada noiembrie 2011- martie 2012, s-
au preluat un numar de 144 cereri.
                             Pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni sau combustibiliri petrolieri,pentru  
familiile si persoanele singure, altele dacat cele beneficiare de ajutor social, pentru perioada noiembrie 
2011- martie 2012, s-au preluat un numar de 65 cereri.Până la ora actuală s-a achitat ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei pentru luna ianuarie 2012, inclusiv, urmând a se achita lunile feb.-martie 2012.
                             Ajutoare de urgenţă.În anul 2011 s-au acordat un numar de 4 ajutoare de urgenţă si 
ajutoare pentru inmormantare,in suma totala de 4.000 lei.
                             Alocaţii de stat pentru copii
                             Primăria Deta,prin Compartimentul „Relaţii cu publicul şi asistenţă socială” ,a 
întocmit şi a pus în plată în anul 2011 un număr de 64 alocaţii de stat pentru copii între 0 - 18 ani 
.Sumele pentru aceste alocaţii sunt oferite de Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Timis
                             Alocaţii pentru susţinerea familiei
                             Începând cu luna ianuarie 2011,Primăria Deta,prin compartimentul de specialitate, a 
întocmit  un număr  de 59 dosare,din  care  27 pentru familiile  monoparentale  şi  32 pentru familiile 
complementare al căror venit este până la 370 lei pe membru de famile pentru a beneficia de acest tip 
de alocaţie. Sumele pentru aceste alocaţii sunt oferite de Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale 
Timis
                             Îndemnizaţie pentru creşterea copilului până la 2 ani S-a preluat un număr de 24 
dosare privind acordarea acestei prestaţii în anul 2011.
                             Cereri locuinţă
                             În anul 2011 s-au depus un număr de 9 cereri privind repartizarea de locuinţe din 
fondul locativ de stat .şi un număr de 0 cereri pentru repartizarea locuinţelor ce se vor construi pentru 
romi.
                             Până la sfârşitul anului 2011 au fost depuse un număr de 429 cereri pentru 
repartizare de locuinţe pentru blocurile ce se vor construi  prin  A.N.L
                             Copii aflaţi în plasament
                             În cadrul compartimentului „Relaţii cu publicul şi asistenţă socială”  se află un 
număr  de  25  dosare  privind  plasamentul  unor  copii  ai  căror  părinţi  i-au  abandonat,  la  o  rudă 
apropiată,în  cele  mai  multe  cazuri  la  bunici.Aceste  dosare  se  reevaluaează,efectuându-se  câte  o 
anchetă socială de două ori pe an.
                             Cantina sociala. In anul 2011 beneficiat de o masa pranz pe zi , un numar de 20 
persoane,  copii  si  persoane  incadrate  intr-un  grad  de  handicap.Mesele  au  fost  servite  la  cantina 
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Grupului  Scolar  „Sf.Nicolae”  Deta.Suma  plătită  în  anul  2011  pentru  cantina  socială  a  fost  de  6 
lei/masă/zi, sumă provenită din bugetul local.

                             Compartimentul „Relatii cu publicul si asistenta sociala” a efectuat in anul 2011 un 
numar  de  520  anchete  sociale  pentru  persoanele  care  au  fost  evaluate  de  Comisia  de  expertiza 
medicala in vederea incadrarii intrun grad de handicap.
                             În cursul anului 2011, Compartimentul „Relaţii cu publicul şi asistenţă socială” s- a 
implicat activ pentru derularea programului privind furnizarea de ajutoare alimentare către persoanele 
cele mai defavorizate din comunitate, PEAD 2011, distribuind cantitatea de 6514 kg făină, 996,8 kg 
paste făinoase,522,8 kg biscuiţi,  4607 kg făina mălai,  4057 kg orez şi  864,5 kg lapte  praf,   către 
persoanele aflate în una din următoarele categorii: pensionari având pensia sub 400 lei /lună, şomeri, 
pesroane încadrate în gradele de handicap „grav” sau „accentuat” şi beneficiari  ai venitului  minim 
garantat.Programul de distribuire a a cestor produse a fost încheiat la începutul lunii lunii martie 2012.

  
                                       2. Utilizarea forţei de muncă.
                             În urma recensământului populaţiei şi al gospodăriilor din anul 2011,  în evoluţia  
populaţiei şi a forţei de muncă din oraşul Deta, remarcăm o scădere.  De asemenea numărul de şomeri 
a scăzut la 63  la sfârşitul anului de referinţă. 
Nr.
crt.

S p e c i f i c a r e 

 1 Total populaţie 5963
 2 Populaţie activă 3463

       - industria lemnului 51
       - industria alimentară 102
       - confecţii 1880
       - cooperative meşteşugăreşti şi consum 26
       - agricultură 171
       - administraţie locală şi justiţie 220
       - sănăntate 106
       - învăţământ 141
       -alţi  agenţi  economici  (comerţ,  prestării 
servicii, etc.)

  608

       - alte instituţii      158
 3 Fără ocupaţie 93
 4 Pensionari din agricultură 140      
 5 Pensionari de stat 1445
 6 Persoane cu handicap 152
 7 Şomeri        63
 8 Elevi şi studenţi 355
9 Preşcolari 210

                                       3. Starea de sănătate
                             În oraşul Deta funcţionează Spitalul Orăşenesc cu un număr de 53 de paturi în regim 
de spitalizare continuă şi 9 paturi pentru însoţitori, cu următoarele compartimente;

- compartiment medicină internă            – 15 paturi
- compartiment chirurgie generală          – 8 paturi
- compartiment ATI                                – 3 paturi
- compartiment obstetrică-ginecologie   – 5 paturi
- compartiment neonatologie                  – 2 paturi
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- compartiment pediatrie                         – 20 paturi
- cameră  de  gardă,  bloc  operator,  laborator  analize  medicale,  laborator  imagistică  medicală, 

cabinet  pneumologie,  cabinet  planificare  familială,  farmacie,  compartiment  de  prevenire  şi 
control  al  infecţiilor  nozocomiale,  compartiment  de  evaluare  şi  statistică  medicală,  aparat 
funcţional (administraţie, bucătărie, spălătorie).

                             Spitalul Orăşenesc Deta este deservit de următorul personal:
1. medici primari şi specialişti   – 11
2. medici rezidenţi                     – 4
3. biolog                                     – 1
4. asistenţi medicali                   – 25
5. alt personal sanitar                 – 3
     (statisticiene, registrator)                 
6. personal auxiliar                    – 21
     (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, spălătoreasă)                   
7. personal TESA                      – 10
8. muncitori                               – 8

                             La nivel de oraş funcţionează 4 cabinete ale medicilor de familie ce deservesc 
populaţia  oraşului Deta înscrisă pe listele  acestor medici.  La fiecare din aceste  cabinete,  pe lângă 
medici, îşi desfăşoară activitatea şi câte o asistentă medicală.
                             De asemenea în oraş mai funcţionează următoarele cabinete de specialitate private: 
stomatologie - 4;  chirurgie - 1; dermato-venerologie – 1; ORL – 1.
                             În oraş funcţionează 3 farmacii private pentru deservirea populaţiei din teritoriu, care 
au contract cu CJAS Timiş pentru eliberarea de medicamente în regim compensat şi gratuit. Una dintre 
aceste farmacii are ca specific vânzarea produselor farmaceutice naturiste.
                             În structura asistenţei medicale pentru preşcolari menţionăm că la creşa şi grădiniţa  
oraşului funcţionează 2 asistente medicale.
                             În cursul anul 2011 s-au făcut demersuri pentru continuarea lucrărilor de 
modernizare  a  spitalului  prin  crearea  compartimentului  de  primiri  urgenţe  (CPU),  reavizarea 
Ambulatorului de specialitate şi diversificarea serviciilor medicale acordate bolnavilor.
                             La finalizarea tuturor lucrărilor de reparaţii spitalul va funcţiona la standarde  
europene,  autorizat  conform  ISO-9001,  capabil  să  acopere  necesarul  de  servicii  medicale  pentru 
întreaga populaţie arondată, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ.
                             

                                       4. Învăţământ.
                             Învăţămantul în oraşul Deta se bazează pe urmatoarele cicluri:
                             1. Preşcolar, gradiniţa P.N. – nr. copii  -   60

           gradiniţa P.P. – nr. copii   -  135
           gradiniţa OPATIŢA – nr.copii - 15

                             La numărul total de copii preşcolari sunt 11 grupe, la care activează l8 educatoare şi  
10 personal de srevici. Activităţile sunt desfăşurate în doua cladiri  a căror stare fizică este bună. 
                             2. Învăţământul primar cuprinde  un numar de 272  elevi  repartizaţi în  14 clase cu 
14 învăţători. Activităţile sunt desfăşurate în trei clădiri, două în Deta  pe strada Mihai Viteazul nr.12 
şi  Stefan cel Mare nr.3, una în Opatiţa cu clase  I-IV.
                             3. Învăţământul  gimnazial cuprinde 241 elevi repartizaţi în 8 clase şi 18 cadre  
didactice. Activitatea se desfăşoară într-o cladire de str. Victoriei nr.50.
                             4. Învăţământul liceal cu profil real, uman , servicii şi tehnologic cu  530 elevi şi 34 
cadre   didactice,  învăţământ  liceal  cu  frecvenţă  redusă  55  numar  de  elevi,  învăţământ  liceal  ruta 
progresivă cu 95 elevi repartizaţi în 4 clase şi o clasă învăţământ liceal la seral cu 20 de elevi
                             Gradul de dotare pentru toate formele de învăţământ din şcoală este corespunzător,  
existând posibilitatea de îmbunătăţire în limita condiţiilor materiale.
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                             Dotările cele mai semnificative, şcoala, le-a obţinut  din banii alocaţi de către 
Consiliul Local, proiecte, venituri proprii, donaţii şi sponsorizări şi de la MECT.  
                             Contăm şi mai departe pe ajutor bugetar din partea Consiliului Local al oraşului, 
chiar dacă bugetul este limitat. Înţelegem limitarea bugetului, dar şi noi, la rândul nostru trebuie să fim 
înţelşi că toare cheltuielile pentru apă, canal, curent, gaz, telefon etc, cresc exponenţial, cea ce ne face 
să nu putem derula plăţile aşa cum am dori sau cum ni  se cere.
                             Din punct de vedere intructiv şi educativ constatăm că şi în anul 2011 au rămas 
aceleaşi  puncte slabe cum ar fi numărul mare de cadre didactice navetişti.
                   

II. CULTURĂ
                 

                                       Casa de Cultură
                             Activităţile culturale precum şi cele sportive au avut ca bază , respectarea 
următoarelor obiective :

- Aniversarea marilor evenimente istorice ;
- Valorificarea tradiţiilor şi a obiceiurilor din spaţiul bănăţean ;
- Promovarea culturii minorităţilor etnice ;
- Promovarea manifestărilor culturale şi sportive ajunse deja la mai multe ediţii ;

 1.Marea Unire –ianuarie 
 2.Participarea formatiei de dansuri populare românesti pe tvr.2 în direct la emisiunea ,,Căntecul de 
acasă,, condusă de Felicia Stoian si Tiberiu Ceia.- februarie si noiembrie 
 3.Campionat de mini-fotbal la sala de sport-februarie-Cupa,,Mihai Mărgineanțu,,
 4.Participarea formatiei  de dansuri populare în data de 06.01.2011 la un spectacol specific pentru 
Ajunul Crăciunului sârbesc în localitatea Veliko Srediste din Serbia
 5.Ruga bănăteană-Opatita
 6.Participarea formatiei  de dansuri  populare la TVR-Europa Nova în direct,  emisiunea ,,ALBUM 
DUMINICAL,, –aprilie si august, precum si la filmări cu diferiti solisti de valoare pentru TVT 89.
 7.Teatru pentru copii şi tineri Merlyn din Timişoara – aprilie
 8.Ziua Europei –9 mai- iesire la monument si spectacol specific dedicat acestei zile
 9.Eroii neamului – mai
10.Concurs de pescuit sportiv – mai
11.1Iunie-ziua internaţională a copilului:Activităti distractive cu grădinita, concursuri, program artistic 
dedicat copiilor
12.Spectacol folcloric multietnic – iunie
13.Tabără sportivă de o săptămână invitati fiind copiii din Bordany Ungaria
14.Festivalul folcloric ,,Lada cu zestre,, faza locală şi faza judeteană.
15.Participarea  formatiei  de dansuri  populare  românesti,  a  formatiei  de dans  modern  fete  cât  si  a 
orchestrei de muzică populară a Casei de cultură orășenești Deta la un spectacol din loc.Bordany din 
Ungaria  –  iunie,  precum  si  alte  activităti  cultural-sportive  între  cele  două  localităti,  înfrătite 
instituţional
16.Maracana-seniori şi juniori – iulie
17.Perfectionarea continua a formatiei de dansuri populare românesti si sârbesti-2011
18.Zilele culturale ale orasului Deta
19.Campionat de sah si de table pentru pensionari
20.Seară de teatru în limba sârbă si maghiară cu initati sin Serbia
21 Concurs de gătit ,,Ceaunul si grătarul,,- Deta –Coka-Bordany
22.Circul ,,Selinii”din Bucureşti – septembrie
23.Balul bobocilor – noiembrie
24.Ziua Naţională a României – decembrie
25.Spectacol folcloric cu parada portului cu ocazia Sf. Nicolae la sârbi
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26.Balul pensionarilor
27.Sărbătoarea ,,Pomului de Crăciun” – decembrie
28.Activităti culturale si sportive  între localitătile Coka din Serbia si Deta din România:
            - activităti sportive de sală: baschet, hanbal, mini fotbal-Deta
            - festival al tinerilor-formatia de dansuri pop. Românesti-Serbia
            - festivalul tobosarilor-Serbia-am optinut locul I                        

                                       Muzeul oraşului Deta             
1. Expozitie permanentă
2. Simpozioane în cadrul muzeului:
3.     - ,,Dezvoltare economică si culturală a orasului nostru de-a lungul timpului,,
4.     - ,,Oameni care si-au adus contributia în dezvoltarea orasului,, 
5.     - ,,Colonizare şvabilor în Deta si aportul adus în viata economică,,
6.     - ,,Prietenul nostru-POMPIERUL,,
7. Ore deschise
8. Cunoasterea trecutului istoric al orasului nostru
9. Săpăturile arheologice în ruinele de la Opatita
10. Colaborare continuă cu Muzeul Montan din Resita
11. Colaborare cu Muzeul Banatului si Muzeul Satului din Timisoara
12. Expozitie de carte veche timp de 10 zile.
13. Expozitie de fotografii din trecutul istoric al orasului Deta
14. Prezentarea trecutului cultural al Detei în imagini.

Expozitie de fotografii si desene realizate de elevi cu ocazia zilei de 1 Decembrie

                                       Bibliotecă
                             Biblioteca orăşenească este situată în clădirea de pe strada Victoriei nr.16 şi în 
spaţiul  în care  activează  se  găsesc 31.926 volume de cărţi  din diferite  domenii:  literatură,  istorie, 
filozofie,  ştinţe  sociale,  matematică,  geografie,  literatură  pentru  copii,  etc.  Aici  se  mai  găsesc  6 
abonamente  ce constituie colecţii de ziare şi reviste.
                             În cursul anului 2011 sau cumpărat 155 volume de cărţii în valoare totală de 2.805 
lei.
                             Pe tot parcursul anului la biblioteca orăşenească au fost înscrişi un număr de 570 de 
cititori, care au împrumutat 13.386 cărţi şi 2.887 ziare şi reviste. Referindu-ne la ocupaţiile cititorilor 
trebuie să arătăm că aceştea sunt: elevi-studenţi - 135, funcţionari - 206, muncitori - 125, alte categorii 
- 104. În ceace priveşte vârsta aceştia sunt: până la 14 ani - 33, între 15 - 25 ani - 146, între 26 - 40 ani 
- 1146, între 41 - 60 ani - 197 şi peste 61 de ani – 48.
                             Biblioteca este gestionată şi deservită doar de o singură persoană, care în cursul 
anului  de  referinţă  s-a  străduit  să  organizeze  cu  ocazia  diverselor  evenimente,  recenzii  de  carte, 
expoziţii de carte şi reviste, simpozioane tematice.

                                                 IV. STAREA ADMINISTRATIVĂ

                             Pe parcursul anului 2011 au fost emise 92 Hotărâri ale Consiliului Local  şi 409 
Dispoziţii ale primarului. Nu a fost atacată în contecios nici o hotărâre.
                             Relaţiile cu Consiliului local, cu Consiliul Judeţean Timiş şi Prefectura Judeţului  
Timiş au fost foarte  bune.
                   Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
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                                                                      -  LEI-
 Nr.
 crt.

     Denumirea indicatorilor    Plan an
     2011

  Realizat an
   2011

   Procent
      %

  I  VENITURI TOTAL  10.738.370 10.926.987 101,76
  1.  - Venituri proprii, din care ;       6.543.217                  6.824.752 104,30

   - cote defalcate din impozit venit 3.129.028 3.129.028 100

   - sume alocate de consiliul judeţean ptr. 
echilibrarea bugetelor locale

   
    588.230

 
588.230 100,00

  2. -Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru bugetele locale 3.778.300 3.733.825

98,82

  3. -Donatii  si  sponzorozari,transferuri 
voluntare 10.313 10.313

100

  4. -Subvenţii 74.000 67.615 91,37
  5. -Sume primite de la U.E. 332.540 358.097 107,69
 II  CHELTUIELI TOTAL 10.988.370 10.556.906 96,07
          - învăţămînt        3.451.640  3.377.275 94,34

         - buget local 7.396.730 7.039.631 97,85
         - spital 140.000    140.000        100,00

III.  INVESTIŢII       PLAN REALIZAT   
 Baza sportiva Opatita 150.000 148.488     98,99
Amenajare teren tenis parc 200.000 142.160 71,08  
Post transformare Casa de Cultura Deta 10.000                        8.266 82,66  
P.T.  extindere  si  modernizare  Casa  de 
Cultura Deta

79.000                       79.000 100,00  

Reparatii capitale Muzeu vechi 159.000 154.169         96,96 
 Reparatie  capitala  si  extindere  Casa de 
Cultura Opatita

250.000                     248.174 99,97  

Executie gard 20.000 9.506 47,53
Alimentare  energie  electrica  obiective 
parc

               80.000                       77.844 97,30

Documentatie tehnica Cresa 25.000 24.800 99,20
Executie reabilitare termica blocuri 150.000 121.604 81,07
Extindere retea canal-ape pluviale            150.000                   139.089 92,73
Executie modernizare strazi              440.000                     425.858 96,78
P.T. si S.F. strazi Deta              109500                     106.603 97,35

                                       Activitatea în domeniul Protecţiei Civile în oraşul Deta în anul 2011
                             În conformitate cu Legea Protecţiei Civile nr. 481/2004, Legea nr.307/2006 privind 
apărarea înpotriva incendiilor, precum şi precizările Inspectoratului de Urgenţă “Banat” aprobate prin 
Ordinul Prefectului nr.12 /2010, la nivelul Primăriei Deta s-a reorganizat Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă sub conducerea d-lui Făgeţan Ioan pe grupe specializate pentu intervenţii în situaţii 
de urgenţă datorate calamităţilor naturale sau a unui război.
                             Grupele de voluntari sunt specializate şi antrenate în permanenţă conform graficului  
de pregăire aprobat la nivel de oraş şi ISU “BANAT” pentru alarmarea populaţiei, evacuarea bunurilor 
materiale, a animalelor şi a oamenilor în cazuri extreme.
La controlul  anual  referitor  la  activitatea  de P.C.  personalul  angajat  şi  voluntar  din  oraş  a  primit 
calificativul “Bine” 
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                                       Autoritate tutelară, stare civilă.
                             In cursul anului 2011,la Compartimentul de Stare Civilă şi Autoritate Tuteleară, au 
fost înregistrate următoarele acte şi fapte de stare civilă şi autoritate tutelară,

- acte de naştere-91
- acte de căsătorie-34
- acte de deces-58
- dosare de căsătorie întocmit 34
- certificate de naştere eliberate 333 din care 91 pt.nou-născuţi şi 242 la cerere.
- certificate de căsătorie eliberate 76 din care 34 la căsătorii curente şi 42 la cerere.
- certificate de deces eliberate 77 din care 58 la decese curente şi 19 la cerere.
- procese-verbale de amendă,pentru eliberarea certificatelor la cerere-5.
- dosare întocmite pentru transcrierea certificatelor întocmite în străinătate-9
- sentinţe de divorţ din străinătate au fost operate 4,iar din ţară,au fost operate 12.
- sentinţe pentru înregistrarea tardivă a naşterii-4.
- sentinţe de tăgada paternităţii-1
- sentinţe de încuviinţare de nume-2
- sentinţe de stabilire a filiaţiei-1
- dosare privind schimbarea  numelui sau a prenumelui pe calea administrativa-10
- dispoziţie pentru scrierea numelui sau a prenumelui cu ortografia limbii materne-3
- dispoziţii pentru instituirea tutelei-3
-     dispoziţii pentru instituirea curatelei-20
- referate şi anchete întocmite pentru dispoziţiile de curatelă-20
- deschiderea succesiunii-0
- menţiuni personale-operate 312 şi menţiuni primite de la alte primării,operate -290
-     menţiuni primite din străinătate şi operate cu aprobarea D.E.P.A.B.D.-5
- menţiuni de renunţare la cetăţenia română,operate pe acte-0
- menţiuni de redobândire a cetăţeniei române,operate de acte-1
- dovezi de celibat eliberate la cerere-25
- situaţii lunare transmise la SPCLEP Deta-36
- situaţii lunare transmise la Cons.Jud.Timiş,Starea Civilă-12
- diverse adeverinţe şi dovezi de stare civilă-1
- anchete sociale,solititate de judecătorii-39
- anchete sociale solicitate de poliţie-5
- referate pentru dispoziţia de rectificare -2
- dispoziţii pentru rectificarea erorilor din actele de stare civilă-1
- adeverinţe pentru reîntregirea familiei-0 
-     extrase de pe actele de stare civilă (nasteri, casatorii decese)- 87.

                                                                                *
                             Starea economică şi socială reprezintă într-o mare măsură o oglindă a activităţii  
noastre,  atât  a organului executiv  cât  şi a organului  deliberativ,  care conduc destinele  comunităţii, 
comunitate care şi-a dat votul atunci când ne-a ales în fruntea sa.
                             În continuare, consider că prin participarea locuitorilor urbei la luarea deciziilor, la  
procesul administrativ într-un mod corect, pertinent şi deschis, vom putea să îmbunătăţim eficienţa şi 
calitatea muncii noastre. Acest lucru se va putea realiza atât prin dezbateri publice organizate, cât şi 
prin participarea cetăţenilor la şedinţele de consiliu.

                                                               P R I M A R ,
                                                        Ec. PETRU ROMAN    
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