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                                                                     R A P O R T 
                             asupra stării generale, economice, sociale, culturale şi administrative 
                             a oraşului Deta în anul 2010. 
 
                             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 2010 la Compartimentul Oficiul de Cadastru şi Amenajarea 
Teritorului din cadrul Primariei oraş Deta s-a derulat următoarele activităţi,                                                       
                             Ca şi în anul precedent în anul 2010  s-a derulat prin actele normative O.M.AD.R nr 
248/2010 prin care reglementează acordarea de sprijin financiar a schemelor de plăţi  directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, în sectorul vegetal,pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de 
agromediu cu modificările şi completării ulterioare ,producatorii şi detinătorii de terenuri s-au 
prezentat  la  Primaria oraş Deta in vederea consultări hărţilor existente la biroul agricol pentru 
identificarea blocurilor fizice a terenurilor pe care le utilizează şi declararea lor în registru agricol 
pentru eliberarea de adeverinţe în baza actelor deţinute. Deasemenea în baza O.G. nr 1626/2008 s-au 
întocmit dosare pentru obţinerea de subvenţi  de 1leu pe litru de motorina, sprijin acordat pentru 
înfiinţarea de culturi  agricole atăt  pentru culturile de primăvara căt şi pentru cele de toamnă,  
verificarea suprafeţelor însămînţate ce au fost declarate şi intocmirea  proceselor verbale de constatare, 
fiind înaintate la Direcţia Agricolă Timiş. În conformitate cu OUG108/2001 coraborat cu 
O.G166/2002  sau înregistrat un numar de 11 exploataţi a producătorilor agricoli care deţin şi 
administreaza exploataţiile agricole dimensionate şi sunt înregistrate ca exploataţii fară personalitate 
juridică atît in sector vegetal  căt şi in sector zootehnic, şi apicol  în vederea obţinerii de fonduri 
europene cît şi subventi naţionale.                
                             În ceea ce priveşte Programul de informare a producătorilor agricoli privind sprijinul 
financiar acordat în anul 2010 cît şi accesarea de fonduri europene de dezvoltare rurală sub denumirea 
CARAVANA  FERMIERULUI  în colaborare cu  D A D R   şi APIA Timiş producători agricoli din 
sectorul vegetal si zootehnic au fost invitaţii în sala de şedinţă a oraşului Deta pentru a fii informaţi  
pentru campania de primăvară cat şi pentru ceea de toamnă a anului 2010.                                       
                             Pe raza localităţii s-a înregistrat un număr de1629 gospodării cu domiciliul în 
localitate avînd o suprafaţa de 1887,5 ha teren agricol gospodării cu domiciliu în altă localitate dar sunt 
proprietari de terenuri extravilane un numar de 108  în total de goospodării pe localitate de 1737 şi 36  
de societătii juridice cu o suprafaţă de1011,5 ha rezultănd 2899 ha teren agricol localitate. În anul 2010 
s-au înregistrat la registru agricol urmatorul efectiv de animale, bovine 280 cap ovine 3865 cap, 
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caprine 106cap, porcine 220cap, păsării19400 cap, cabaline 25cap,familii de albine170 ,deasemenea în 
anul 2010 proprietarii de animale a folosit păşunea comunală cu contracte de închiriere deoarece prin 
Hotârîrea  Consilului local nr 40/2010 din 10 05 2010  s-a perceput taxa de păşune pe cap de animal 
scos la păşunat.                                                                                            
                             Prin O.G.42/2004 s-a reactivat Comandamentul antiepizootic pentru prevenirea 
pătrunderii bolilorinfecto contagioase cu mare difuzabilitate ,comandament care a intreprins măsurile 
ce se impun conform Legii nr, 221/2006 .  
                             Conform Legii 247/2005 privind refoma în domeniile proprietăţii,  proprietarii 
precum ;i moştenitorii acestora  au  depus 69 de dosare prin care au solicitat suprafata de 237 ha şi s-a 
validat de către Comisia Judeţeană Timiş suprafaţa de 132 ha din care suprafaţa de 112,97 ha prin 
transfer la Comisia locală Giera . Rezerva de teren rămasă la dispoziţia Comisiei locale Deta este 
de15.82 ha.           
                             Prin H.G 1370/2009 privind organizarea şi efectuarea recesămăntului general agricol 
din România s-a constituit Comisia locală de organizare a recesămîntului agricol prin Dispozitia nr 
544/2009 în perioada 2 decembrie 2010- 31 ianuarie 2011.                                                    
  
                                                                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. 
                             O societate industrială mare este S.C. EYBEL SRL, o intreprindere cu profil textil, 
care în a doua jumătate a  anului 2010, după o perioadă de dificultăţi financiare datorate crizei, a 
început să-şi mărească activitatea, iar spre sfârşitul anului a început să facă din nou angajări. Pe acelaş 
profil s-au deschis totuşi alte doua societati comerciale SC TAKATA SA. şi SC TRW SRL  
                             La sfârşitul anului 2010 sau făcut primele angajări de personal tehnic pentru 
montarea utilajelor şi în curând va începe producţia de piese turnate din aluminiu la SC ALU 
METALLGUSS SRL o investiţie  de aproximativ 50 mil. Euro care va absorbi în final un numar de 
aproximativ 500 de muncitori.  
                             Pe raza oraşului Deta mai funcţionează două societăţi comerciale mai mici, cu 
aproximativ 100 de muncitori fiecare, în domeniul confecţiilor (îmbrăcăminte, articole de plajă)  
                              În cursul anului 2010, C.C.I.A.T. a colaborat cu societăţile comerciale din oraşul 
nostru, care sunt membre ale Camerei.( S.C. EYBEL SRL,  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 2010 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.  
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                                       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. 
                             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 2010, 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 
                             Pe raza oraşului funcţionează peste 86 de societăţi comerciale cu capital privat şi 
cooperatist acoperind o paletă variată de activităţi de la comeţ până la industrie şi turism.  
                             În acest context precizăm că funcţionează:  

- 25 de magazine alimentare;  
-  23 de magazine nealimentare;  
- 14 societaţi alimentaţie publică;(baruri restaurante, cofetării etc.)  
- 4 unităţi industriale;  
- 19 unităţi de prestări servicii, precum şi un număr de 52 persoane  

fizice sau asociaţii famliliale, specializate pe diverse domenii cum sunt cele de construcţii, reparaţii 
auto, , bobinaj, vulcanizare, tinichigerie, vopsitorie auto, instalaţii sanitate, reparaţii uz casnic, ceasuri, 
ochelari, confecţii metalice, cioplit marmură, frizerie-coafură, croitorie, foto, copiat acte, asigurări 
diverse, cazare, transmisii prin cablu a programelor TV, Poştă, CEC, ş.a.  
                             Ca o mare realizare a anului 2010 putem mentiona reabilitarea spitalului din oraş, în 
valoare de 800 000 de euro. În acest spital se prestează servicii medicale atât pentru locuitorii oraşului 
Deta cât şi pentru populaţia localităţilor din jurul Detei. 
                             În oraşul Deta se organizează, în fiecare prima duminică a lunii, târgul de animale, 
iar în fiecare duminică se desfăşoară piaţa cu produse agro-alimentare pe acelaşi amplasament de pe 
str.Aleea Revoluţiei.  
                             Activităţile cultural-sportive se organizează pe raza oraşului, pe terenul de fotbal al 
primăriei oraşului, stadionul “Maracana”, pentru campionatul anual între cartiere, handbal şi tenis de 
câmp pe terenul din parcul oraşului.  
                             Sala de sport destinată activităţiilor sportive a elevilor şi tinerilor din oraş 
funcţionează la parametri normal. În anul 2010, sala de sport, după terminarea activităţilor elevilor a 
fost închiriată sub supraveghere, unor grupuri de persoane fizice pentru a se juca fotbal, handbal sau 
tenis de masă, contra unor tarife orare stabilite prin hotărâri ale consiliului local.  
                             În partea vestică a oraşului există un ştrand cu apă termală, care a fost încredinţat SC 
Agromec Jebel SRL dar care nu a făcut investitiile promise şi stipulate în contractul de închiriere. La 
această oră există un proces pe rol privind anularea HCL prin care s-a dipus rezilierea de drept a 
contractului de concesiune cu această firmă. La finalizarea procesului  urmează ca Primaria şi 
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Consiliul Local al oraşului să găsească soluţiile şi fondurile necesare redresării acestei activităţi de 
recreere şi tratament.  
                             În oraş funcţionează un hotel în cadrul complexului “Bellavista”, singura locaţie 
pentru cazare din oraş.  
 
                                       6. Situaţia infrastucturii.  
                             În anul 2010 nu au survenit modificări în structura domeniului public, aprobate prin 
Hotărâre de Guvern.  
                             Având în vedere Protocolul între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
nr.5806/04.02.2011 şi Consiliul local al oraşului Deta nr.113/18.01.2011 s-a procedat la predarea 
primirea în baza Hotărârii de Guvern nr.522 din 02.06.2010: 

- a traseului DN 59 B  în extravilanul şi  intravilanul oraşului Deta de la începutul 
centurii de ocolire dinspre Timişoara pe străzile Calea Voitegului, Tg.Mare, Avram Iancu,  Calea 
Banlocului, ce va rămâne în sarcina şi administrarea DRDP Timişoara;                

  -  a traseului  DN 59 de pe străzile Victoriei, M.Viteazul, până la km 45+296 şi a  
traseului DN 59B de pe strada Înfrăţirii prin trecerea în proprietatea publică a oraşului Deta şi 
administrarea Consiliului Local al oraşului Deta, din proprietatea publică a statului şi administrarea 
Ministerului Transporturilor –Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 
S.A.. 
                             S-a aprobat prin Hotarârea de Consiliului local al oraşului Deta nr.18 din 23.02.2010 
transmiterea în folosinţă gratuită  Mitropoliei Banatului-Arhiepiscopia Timişoarei a spaţiului din 
oraşul Deta, strada Mihai Eminescu nr.4, înscris în CF 400077-C1-U3 cu nr.top.274/b/I/B. în vederea 
implementării proiectului ”Reţea interregională de centre educaţionale” şi înfiinţarea unui centru 
educaţional de tip “după şcoală” pe durata menţinerii centrului educaţional prin încheierea unui 
contract de comodat. 
                             S-a adoptat Hoărârea  Consiliului local al oraşului Deta nr.19 din 23 februarie 2010             
pentru modificarea şi  completarea   Hotărârii Consiliului local al  oraşului Deta   nr.18/27.02.2007, 
privind aprobarea domeniului privat al oraşului Deta şi anume modificarea din anexa fondului locativ a 
poziţiilor imobilelor  nr.63-str.Victoriei nr.36, nr.32-Mihai Eminescu nr.3, nr.31 – str.Victoriei nr.65,  
nr.30 – str.Sf.Ioan nr.1, nr.16 Calea Banlocului nr.46, nr.48-A.Kratzer  nr.40, nr.20 str.Înfrăţirii nr.9, în 
urma  apartamentării acestor imobile. 
                             S-a aprobat prin Hotarârea de Consiliului local al oraşului Deta nr.36 din 10.05.2010 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Deta a aşezământului cultural din oraşul 
Deta, satul Opatiţa nr. 97 şi terenul  aferent, înscris în CF  400207 (637) cu nr. top.69-70, în vederea 
reabilitării şi modernizării acestuia. 
                             Au fost finalizate în anul 2010 documentaţiile de dezmembrareşi comasare pentru 
zona Parc Deta, teren Maracana şi Piaţa Agroalimentara, terenul de sport din Opatiţa. 
                             Lungimea drumurilor:la început  de an 2010; pe parcursul anului 2010; la sfârşit an 
2010; 
             - betonate:                     6257 ml                          460ml                            6717 ml 
             - asfaltate:                   10068 ml                          879 ml                         10947 ml 
             - neamenajate:               2454 ml                          460 ml                          1994 ml 
             - cu piatră                      3324 ml                          879  ml                          2445 ml 
             - cu pavele                        210 ml                             -                                   210 ml
                                                  22313 ml                      1339  ml                          22313 ml 
 
                             Pe parcusul anului 2010 s-au betonat  460 ml pe străzile Sf.Ioan 186 ml., 
M.Damaschin 168 ml, 16 Decembrie 106 ml..S-au asfaltat 879 ml pe strada Bistriţei 284 ml. şi 595 ml 
în zona Carpaţi. 
Trotuare:                 la început an 2010             pe parcurs an 2010           la sfîrşit an 2010  
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- cu dale de beton           4512 ml                                    -                                   4512 ml 
- cu pavele                      5536 ml                               +  1082 ml                         6618 ml 
- asfaltate                        1850 ml                                    -                                  1850  ml 
- betonate                      17682 ml                              -  1082  ml                       16600  ml 
- cu pietriş                         390 ml                                    -                                     390 ml 
                                       29970 ml                                                                     29970 ml 
                             În cursul anului  2010 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 2010          pe parcurs an 2010          la sfârşit an 2010 
- apă                                 21023 ml.                               -                         21023 ml 
- canal                              14796 ml                                -                         14796 ml 
- reţele ape pluviale         24377 ml                                -                         24377 ml 
            - modernizate         7535 ml                              +  800                    8335 ml 
            - nemodernizate   12699 ml                              -   800                  11899 ml 
            - tubulare                4143 ml                                -                           4143 ml 
                             In cursul anului 2010 a fost modernizat canalul pluvial pe strada Mihai Viteazu de la 
intersecţia cu str.N.Titulescu spre Denta partea stângă. 
                             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 au finalizare în 2011.S-au făcut demersuri pentru alte 4 blocuri 
ce se vor construi prin ANL cu 96 apartamente. 
                             S-a închiriat prin licitaţie terasa din zona parc Deta, 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 2010 a fost organizată în luna august o licitaţie 
pentru concesionare terenuri fiind adjudecate 10 parcele din care la 2 s-a renunţat, pentru construirea 
de locuinţe. 
                             Datorită  lipsei fondurilor la bugetul local, în anul 2010 nu s-a construit nici o 
locuinţă nouă, însă s-au făcut reparaţii la cele existente în valoare de 21.460 lei la următoarele 
imobile:str.Înfrăţirii nr.7, Locuinţă de servici Bl.B19 Zona Elena Ghenescu, str.Călimăneşti nr.7, 
str.Ştefan cel Mare nr.7-9, str.Damaschin Marian nr.1, str.Mihai Eminescu nr.4, str.Calea banlocului 
nr.6, str.1 Mai nr.34, 1 Mai nr.2, str.V.Alecsandri nr.35, Opatiţa nr.42-44. 
                             Au fost eliberate în anul 2010 un nr. de 110 certificate de urbanism şi 73 autorizaţii 
de construire în valoare de 39137.72 lei. 
  

II. STAREA SOCIALĂ. 
 
                                       1. Protecţia socială. 
                             Din 185 dosare  privind acordarea venitului minim garantat,conform Legii 
416/2001,în anul 2010 s-au preluat un număr de 19 dosare.Cu drept de plată la sfârşitul lunii 
decembrie 2010 au rămas un număr de 42 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 2010,ajutorul social a fost achitat integral,inclusiv luna decembrie 
2010.Sumele au fost primite de la Consiliul Judeţean Timiş. 
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                             Toate familiile beneficiare de ajutor social au primit în anul 2010 şi ajutoare pentru 
încălzirea locuinţelor cu lemne,cărbuni sau combustibili petrolieri.Pentru lunile noiembrie 2010- 
martie 2011,total sume achitate în anul 2010 pentru încălzirea locuinţelor cu lemne cărubi sau 
combustibili petrolieri,beneficiarilor de ajutor social este de 10.440 lei. 
                             Pentru incalzirea locuintelor cu gaz, pentru perioada noiembrie 2010- martie 2011, s-
au preluat un numar de 277 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 
2010- martie 2011, s-au preluat un numar de 326 cereri.Până la ora actuală s-a achitat ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei pentru luna ianuarie 2011, inclusiv, urmând a se achita lunile feb.-martie 2011. 
                             Alocaţii de stat pentru copii nou-născuţi conform Legii 416/2001, (îndemnizaţii de 
naştere) 
                             În anul 2010 s-au întocmit un număr de 40 dosare privind “Alocaţia de stat pentru 
copil nou-născut”,acordată mamelor pentru primii patru copii născuţi vi. S-au achitat toate sumele 
pentru îndemnizaţia de  naştere cuvenite, în sumă totală de 9.200 lei.Sumele au fost primite de la 
Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Timis.Începând cu data de 01 iulie 2010, această prestaţie 
socială a fost suspendată prin lege. 
                             Ajutoare de urgenţă.În anul 2010 s-au acordat un numar de 5 ajutoare de urgenţă si 
ajutoare pentru inmormantare,in suma totala de 5.300 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 2010 un număr de 89 alocaţii de stat pentru copii între 0 - 18 ani si 
alocatii de stat pentru copii care au implinit 18 ani si urmeaza cursuri scolare.Sumele pentru aceste 
alocaţii sunt oferite de Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Timis 
                             Alocaţii complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală. 
                             Începând cu luna ianuarie 2010,Primăria Deta,prin compartimentul de specialitate, a 
întocmit un număr de 59 dosare,din care 29 pentru familiile monoparentale şi 30 pentru familiile 
complementare al căror venit este până la 470 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 
                              Trusou pentru copil nou-născut. S-au preluat un număr de 40 dosare şi s-a achitat 
suma de 6.000 lei. Începând cu data de 01 iulie 2010, această prestaţie socială a fost suspendată prin 
lege. 
                             Îndemnizaţie pentru creşterea copilului până la 2 ani S-a preluat un număr de 41 
dosare privind acordarea acestei prestaţii în anul 2010. 
                             Cereri locuinţă 
                             În anul 2010 s-au depus un număr de 16 cereri privind repartizarea de locuinţe din 
fondul locativ de stat .şi un număr de 3 cereri pentru repartizarea locuinţelor ce se vor construi pentru 
romi. 
                             Până la sfârşitul anului 2010 au fost depuse un număr de 337 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 2010 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 
Grupului Scolar „Sf.Nicolae” Deta.Suma plătită în anul 2010 pentru cantina socială a fost de 6 
lei/masă/zi, sumă provenită din bugetul local. 
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                             Compartimentul „Relatii cu publicul si asistenta sociala” a efectuat in anul 2010 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 2010, 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 2010, distribuind cantitatea de 8.228 kg făină, 2047,6 kg 
paste făinoase,788,4 kg biscuiţi, 695 kg yahăr, 4039 kg mălai şi 636 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 mediu 
garantat.Programul de distribuire a a cestor produse a fost încheiat la începutul lunii martie 2011. 
                                                                                                                                                                                                                 
                                       2. Utilizarea forţei de muncă. 
                             În anul 2010, ca element spectaculos în evoluţia populaţiei şi a forţei de muncă din 
oraşul Deta, remarcăm scăderea numărului de şomeri, de la 346 la sfârţitul anului 2009 la 96 la 
sfârşitul anului de referinţă.  
Nr. 
crt. 

S p e c i f i c a r e    

 1 Total populaţie 6553   
 2 Populaţie activă 4317   
 3 Populaţie ocupată în: 2545   
        - industria lemnului  60  
        - industria alimentară 110  
        - confecţii 1040  
        - cooperative meşteşugăreşti şi consum 26  
        - agricultură 71  
        - administraţie locală şi justiţie 231  
        - sănăntate 106  
        - învăţământ 141  
        -alţi agenţi economici (comerţ, prestării 

servicii, etc.) 
 598  

        - alte instituţii      162  
 4 Fără ocupaţie 87   
 5 Pensionari din agricultură 145    
 6 Pensionari de stat 1436   
 7 Persoane cu handicap 141   
 8 Şomeri         96   
 9 Elevi şi studenţi 300   
10 Preşcolari 214   
 

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 
- compartiment pediatrie                         – 20 paturi 
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- 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 anului 2009, după mai bine de 40 de ani, au fost alocate din bugetul 
Ministerului Sănătăţii două finanţări pentru executarea unor lucrări de reparaţii capitale, care au 
schimbat atât aspectul Spitalului Orăşenesc Deta cât şi confortul din interiorul acestuia. 
                             Prima finanţare în sumă de 3.094.000 lei a fost alocată pentru reparaţii capitale la 
pavilionul principal al spitalului şi au constat în lucrări de tencuială şi izolare exterioară, zugrăveli 
lavabile atât la exterior, cât şi la interior, schimbarea instalaţiei electrice în totalitate, schimbarea reţelei 
de apă şi canal, executarea de pardoseli din covor PVC, înlocuirea tâmplariei interioare şi exterioare, 
înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor, refacerea acoperişului de pe blocul operator, instalarea unui cazan 
şi a unei centrale termice noi şi montarea unui număr de 18 panouri solare pentru încălzirea apei 
menajere. 
                             Cea de a doua finanţare în sumă de 2.432.000 lei, care continuă şi în cursul anului 
2010, s-a făcut pentru renovarea unor clădiri anexe ale spitalului, respectiv: 

-   corpul A – la parter, spălătoria şi blocul alimentar care vor fi dotate conform cerinţelor europene 
de funcţionare; la etaj funcţionează un laborator de analize paraclinice; 
-   corpul B – în care funcţionează două cabinete medicale, magazii pentru alimente, un garaj şi 
camera pentru grupul electrogen; 
-   corpul C – funcţionează ca arhivă a spitalului; 
-   corpul D – găzduieşte vestiare şi un grup sanitar. 

                             Pentru 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. 
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                                       4. Învăţământ. 
                             Învăţămantul în oraşul Deta se bazează pe urmatoarele cicluri: 
                             1. Preşcolar, gradiniţa P.N. – nr. copii  -   75 

           gradiniţa P.P. – nr. copii   -  116 
           gradiniţa OPATIŢA – nr.copii - 23 

                             La numărul total de copii preşcolari sunt 12 grupe, la care activează l6 educatoare şi 
6 personal de srevici. Activităţile sunt desfăşurate în doua cladiri  a căror stare fizică este bună.  
                             2. Învăţământul primar cuprinde  un numar de 267  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 262 elevi repartizaţi în 9 clase şi 17 cadre 
didactice. Activitatea se desfăşoară într-o cladire de str. Victoriei nr.50. 
                             4. Învăţământul liceal cu profil real, uman, servicii şi tehnologic cu  482 elevi şi 34 
cadre  didactice, învăţământ liceal cu frecvenţă redusă 61 numar de elevi, învăţământ liceal ruta 
progresivă cu 102 elevi repartizaţi în 4 clase şi o clasă învăţământ liceal la seral cu 19 de elevi 
                             5. Învăţământul profesional cu profil  - prelucrarea lemnului şi textil cu un numar de 
52 elevi repartizaţi în 3 clase deservit de cadre  3 didactice plus 3 maiştri instructori. Activităţile  de 
învăţământul liceal şi profesional se desfăşoara în clădirile de pe str. Mihai Viteazul 12 şi str. Infrăţirii 
nr.7 (atelier şcoală) . Clădirile se prezintă în stare bună, exceptie facând atelierul şcoală, care va 
necesita o reparaţie amplă.  
                             Profilul textil beneficiază de un atelier cu aparatură foarte modernă dotat în 
parteneriat cu SC Eybl SRL. 
                             Gradul de dotare pentru toate formele de învăţământ din şcoală este corespunzător, 
existând posibilitatea de îmbunătăţire în limita condiţiilor materiale. 
                             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 2010 au rămas 
aceleaşi  puncte slabe cum ar fi numărul mare de cadre didactice navetişti. 
                    

III. 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 formaţiei de dansuri populare pe tvr.2 în direct la emisiunea ,,Cântecul de acasă,, 
condusă de Felicia Stoian si Tiberiu Ceia.- martie si septembrie 
         3.Campionat de mini-fotbal la sala de sport, luna februarie –Cupa ,,Mihai Mărgineanţu,, 
         4.8 Martie-ziua femeii – martie 
         5.Ruga bănăţeană-Opatiţa 
         6.Participarea formaţiei de dansuri populare la TVR-Europa Nova în direct, emisiunea ,,ALBUM 
DUMINICAL,, –aprilie si august 
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         7.Teatru pentru copii şi tineri Merlyn din Timişoara – aprilie 
         8.Ziua Europei –9 mai-Spectacol folcloric comun Deta si Vârşeţ 
         9.Eroii neamului – mai 
         10.Concurs de pescuit sportiv – mai 
         11.1Iunie-ziua internaţională a copilului:Activităţi distractive cu grădiniţa. Concurs de desen. 
Spectacol ,,Clubul piticilor,, si grădiniţă. 
         12.Spectacol folcloric multietnic – iunie 
         13.Participarea cu formaţia de dansuri populare româneşti la Muzeul Satului în cadrul unui 
spectacol organizat de CJT si Inspectoratul Şcolar  Timiş 
         14.Festivalul folcloric ,,Lada cu zestre,, faza locală şi faza judeţeană unde am obţinut locul I la 
faza zonală si locul al doilea la faza judeţeană cu formaţia de dansuri populare româneşti 
         15.Participarea formaţiei de dansuri populare româneşti, a formaţiei de dans modern fete cât si a 
orchestrei de muzică populară a Casei de cultură orăşeneşti Deta la un spectacol din loc. Bordany din 
Ungaria – iunie, precum si alte activităţi cultural-sportive între cele două localităţi, înfrăţite 
instituţional 
         16.Maracana-seniori şi juniori – iulie 
         17.Perfectionarea continua a formaţiei de dansuri populare-2010 
         18.Zilele culturale ale oraşului Deta 
         19.Campionat de şah si de table pentru pensionari 
         20.Spectacol folcloric al Casei de cultură Deta la Tormac în cadrul ,,Zilelor Tormăcene,, 
         21 Concurs de gătit ,,Ceaunul si grătarul,, 
         22.Circul ,,Selinii”din Bucureşti – septembrie 
         23.Balul strugurilor la Opatiţa – octombrie 
         24.Zilele clubului orăşenesc – noiembrie 
         25.Balul bobocilor – noiembrie 
         26.Ziua Naţională a României – decembrie 
         27.Initierea formaţiei de dansuri populare sârbeşti si dotarea cu costume. 
         28.Spectacol folcloric interetnic ,,Buchete de pe meleaguri bănăţene,,  
         29.Sărbătoarea ,,Pomului de Crăciun” – decembrie 
         30.Activităti culturale si sportive  între localitătile Coka din Serbia si Deta din România: 
            - activităti sportive de sală: baschet, handbal, mini fotbal-Deta 
            - festival al tinerilor -formaţia de dansuri pop. româneşti-Serbia 
            - festivalul toboşarilor- Coka-Serbia-am opţinut locul I 
         31.Activităti cultural-artistice si sportive atât la Deta cât si la Bordany în Ungaria în cadrul 
proiectului de cooperare transfrontalieră ,, Tradiţii si obiceiuri la Deta si Bordany,, 
 
                        Activităţile desfăşurate la muzeul oraşului în anul 2010

1. Expoziţie permanentă 
2. Simpozioane în cadrul muzeului: 
3.     - ,,Dezvoltare economică si culturală a oraşului nostru de-a lungul timpului,, 
4.     - ,,Oameni care si-au adus contribuţia în dezvoltarea oraşului,,  
5.     - ,,Colonizare şvabilor în Deta si aportul adus în viata economică,, 
6.     - ,,Prietenul nostru-POMPIERUL,, 
7. Ore deschise 
8. Cunoaşterea trecutului istoric al oraşului nostru 
9. Săpăturile arheologice în ruinele de la Opatiţa 
10. Colaborare continuă cu Muzeul Montan din Reşiţa 
11. Colaborare cu Muzeul Banatului si Muzeul Satului din Timişoara 
12. Expoziţie temporară de costume populare din zona de şes a Banatului în colaborare cu 

Muzeul Satului din Timişoara 
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13. Expoziţie de fotografii din trecutul istoric al oraşului Deta 
14. Prezentarea trecutului cultural al Detei în imagini. 
15. Expoziţie 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 31.771 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 2010 sau cumpărat 267 volume de cărţii în valoare totală de 3.642 
lei. 
                             Pe tot parcursul anului la biblioteca orăşenească au fost înscrişi un număr de 598 de 
cititori, care au împrumutat 13.017 cărţi şi 2.739 ziare şi reviste. Referindu-ne la ocupaţiile cititorilor 
trebuie să arătăm că aceştea sunt: elevi-studenţi - 221, funcţionari - 198, muncitori - 61, alte categorii - 
118. În ceace priveşte vârsta aceştia sunt: până la 14 ani - 88, între 15 - 25 ani - 145, între 26 - 40 ani - 
118, între 41 - 60 ani - 187 şi peste 61 de ani – 60. 
                             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 2010 au fost emise 100 Hotărâri ale Consiliului Local  şi 438 
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 2010 
 
                                                                      -  LEI- 
 Nr. 
 crt. 

     Denumirea indicatorilor    Plan an 
     2010 

  Realizat 
   2010 

   Procent 
      % 

  I  VENITURI TOTAL   13.680.540 12.996.239 95,00
  1.  - Venituri proprii, din care ;       6.449.770 6.067.394      94,07
    - cote defalcate din impozit venit 2.800.000 2.656.130 94,00
    - sume alocate de consiliul judeţean ptr.   

echilibrarea bugetelor locale 
 

    1.114.400
  

   1.114.399 100,00
  2.  -Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru bugetele locale 4.942.000
 

4.774.953 96,62
  3. -Donatii si sponzorozari,transferuri 

voluntare 24.000
 

19.000 79,17
  4. -Subvenţii  2.241.300 2.111.417 94,21
  5. -Sume primite de la U.E. 23.470 23.475 100,02
 II  CHELTUIELI TOTAL 13.680.540 12.825.291 93,75
           - învăţămînt 3.719.890 3.509.295 94,34
          - buget local 7.853.650 7.208.996 91,79
          - spital 2.107.000    2.107.000        100,00
III.  INVESTIŢII        PLAN REALIZAT   Procent 
  Baza sportiva Opatita 391.000 391.000  100,00
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 Bransamente utilitati Casa de Cultura 
Opatita 

70.000 3.472 4,96

 Bransamente utilitati Baza sportiva 
Opatita 

   70.000  49.121  70,17

 Cale de acces Casa de Cultura Deta 50.000 49.121 98,24
 Post transformare alimentare cu energie 

electrica Casa de Cultura Deta 
125.000 125.000 100,00  

  Proiect tehnic Baza sportiva Opatita 6.500 6.500 100,00
 Reparatii capitale Muzeu vechi 160.000   154.927 96,83
 Bransamente utilitati blocuri ANL              75.000              74.596                99,46 
 Executie gard mal Birdeanca 50.000 49.847 99,69
 Realizare PUG 180.000 139.440 77,47
 S.F. si P.T. reabilitare  termica blocuri            50.000            40.835              81,67 

 S.F. si P.T. reabilitare Grup Scolar            110.000            107.910                98,10 
 S.F. si P.T. blocuri ANL si bloc social              60.000              38.227                61,48 
 Executie reabilitare cladire fosta sala 

sport parc 
           100.000              99.973                99,97 

 Executie reabilitare termica Scoala 
generala cu cls.V-VIII 

             75.000              74.986                99,98 

 Extindere retea canal-ape pluviale            280.000            279.726                99,90 
 Executie modernizare strazi         1.120.000         1.107.281                98,86 
 Executie drum Deta-Opatita              64.000              64.000              100,00 

 Proiectare strazi              25.000              24.800                99,20 
 
                             Activitata în domeniul Protecţiei Civile în oraşul Deta în anul 2010
 
                             Conform Legii Protecţiei Civile nr.481 din 8.11.2004, protecţia civilă este o 
componentă a apărării naţionale şi cuprinde ansamblul măsurilor adoptate şi a activităţilor desfăşurate 
în scopul asigurării protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a factorilor de 
mediu în caz de război sau dezastre.La nivelulul orasusului Deta s-a reorganizat  Serviciul Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta in baza Ordinului M.A.I. 195/2007 pe grupe de alarmare, intereventie si 
evacuare a persoanelor si a bunurilor, in functie de fenomenele si dezastrele ce pot aparea. 
In anul 2010 Serviciul de Protectie Civila din cadrul Primariei a fost controlat de I.S.U. Banat, în urma 
controlului rezultând unele abateri la nivelul institiţiei cu termene de remediere care s-au rezolvat în 
termenele prevăzute în procesul verbal. Sefului SVSU Deta dl Fageţan Ioan., a  organizat o serie de 
aplicaţii şi instruri atât practice cât şi teoretice  pe parcursul anului 2010  şi  a participat alături de 
Grupa de Pompieri din Deta la stingerea unor incendii de mirişti şi la  groapa de gunoi a oraşului 
precum şi la evacuarea apei din subsolul unei societăţi comerciale, rezultată în urma unor ploi 
abundente. 
 
                                                        Autoritate tutelară, stare civilă. 
 
                             In cursul anului 2010,la Compartimentul de Stare Civilă şi Autoritate Tuteleară,au 
fost înregistrate următoarele acte şi fapte de stare civilă şi autoritate tutelară, 

- acte de naştere-40 
- acte de căsătorie-30 
- acte de deces-74 
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- dosare de căsătorie întocmit 30 
- certificate de naştere eliberate 320 din care 40 pt.nou-născuţi şi 280 la cerere. 
- certificate de căsătorie eliberate 65 din care 30 la căsătorii curente şi 35 la cerere. 
- certificate de deces eliberate 96 din care 74 la decese curente şi 22 la cerere. 
- procese-verbale de amendă,pentru eliberarea certificatelor la cerere-6. 
- dosare întocmite pentru transcrierea certificatelor întocmite în străinătate-19 
- sentinţe de divorţ din străinătate au fost operate 4,iar din ţară,au fost operate 12. 
- sentinţe pentru înregistrarea tardivă a naşterii-2. 
- sentinţe de tăgada paternităţii-1 
- sentinţe de încuviinţare de nume-0 
- sentinţe de stabilire a filiaţiei-2 
- dosare privind schimbarea  numelui sau a prenumelui-6 
- dispoziţii pentru obţinerea ajutorului financiar la prima căsătorie-9 
- dispoziţie pentru scrierea numelui sau a prenumelui cu ortografia limbii materne-0 
- 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 330 şi menţiuni primite de la alte primării,operate -345 
-     menţiuni primite din străinătate şi operate cu aprobarea INEP-7 
- menţiuni de renunţare la cetăţenia română,operate pe acte-0 
- menţiuni de redobândire a cetăţeniei române,operate de acte-0 
- dovezi de celibat eliberate la cerere-15 
- situaţii lunare transmise la SPCLEP Deta-36 
- situaţii lunare transmise la Cons.Jud.Timiş,Starea Civilă-12 
- situaţii semestriale transmise la Cons.Jud.Timiş,Starea Civilă-2 
- diverse adeverinţe şi dovezi de stare civilă-21 
- anchete sociale,solititate de judecătorii-39 
- anchete sociale solicitate de poliţie-0 
- referate pentru dispoziţia de rectificare -8 
- dispoziţii pentru rectificarea erorilor din actele de stare civilă-8 
- adeverinţe pentru reîntregirea familiei-0                                                                                   
- extrase de pe actele de stare civilă (nasteri, casatorii decese)- 56. 

 
                                                                                * 
                             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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