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R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL DETA 

P R I M Ă R I A 

 

                                                                     R A P O R T 

                             asupra stării generale, economice, sociale, culturale şi administrative 

                                                           al  oraşului Deta în anul 2016 

 

 

      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    

 

1Agricultura. 

 

      Cât priveşte terenul agricol la data de 31 decembrie 2016 patrimoniul oraşului se compune din 

318,8747 ha păşune , 4,3838 ha teren arabil.In cursul anului 2016 prin HCL nr.22 din 24.03.2015 se 

stabileşte taxa pentru închirierea păşunii precum şi perioada de păşunat iar prin HCL nr.23 din 

24.03.2015 se aproba închirierea prin licitaţie publică pe o perioada de 7 ani a păşunilor aparţinând 

domeniului privat al oraşului Deta în suprafaţă de 314.64 ha.Tot prin această hotărâre se aprobă 

Regulamentul procedurii de licitatie,documentaţia de atribuire privind închirierea pajiştilor precum şi 

calendarul procedurii privind închirierea pajiştilor.In luna aprilie a fost publicat anunţul de participare 

la licitaţie privind închirierea păşunii, anunţ ce cuprinde toate informaţiile nacesare depunerii ofertelor.        

       Comisia de evaluare a ofertelor validând câştigătorii a atribuit suprafaţa de 312.98 ha , prin 

contracte de închiriere crescătorilor de animale din localitatea Deta şi satul Opatiţa. 

       In ceea ce priveşte efectivele de animale pe raza oraşului Deta şi satul Opatiţa în anul 2016 au fost 

înregistrate următoarele efective de animale: bovine adulte 199 capete ,juninci 85 capete ,vitei 35 

capete,ovine total 5112 capete ,caprine total 468 capete, ecvine total 17  capete,suine total 220 

capete,păsări total 15200 capete. 

       In sectorul vegetal au fost cultivate în anul agricol 2015-2016 următoarele culturi: 680 ha grâu, 

200 ha orz, 410 ha floarea soarelui, 515 ha porumb, 150 ha rapiţă, 81 ha orzoaică, 340 ha plante 

furajere. 

 

                           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 
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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 tapiţerii auto şi volane PREVENT a adoptat o 

strategie de piaţă mai bună şi a reuşit relansarea productiei şi a mărit numărul angajaţilor.     

        În domeniul automotive funcţionează şi SC TAKATA SA. 

        SC ALU METALLGUSS SRL  produce diverse piese turnate din aluminiu. 

        Deta dispune de o reţea de gaze naturale neasociate, de sondă, pe întreg teritoriul oraşului, 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 2016 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 săptămânii.  

               

                                          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 

Trezorerie, societăţi prin care unităţile economice locale,  derulează zilnic importante fonduri băneşti.  

       Deasemenea există şi o sucursală a Administraţiei Financiare Judeţene. 

       Unitatea  distribuire a energiei electrice ENEL îşi desfăşoară activitatea PE STRADA Calea 

Banlocului. 

       Există în oraş un serviciu 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 spaţiu din centrul  oraşului.  

       Oraşul Deta are şi o linie ferată care face legătura cu Timişoara-Stamora Moraviţa.   

       În cursul anului 2016, activitatea de transport local a fost limitată doar la transportul elevilor, pe 

traseul  Deta – Opatiţa şi se face cu  firma de specialitate în transport, prin contract de prestării de 

servicii.  Deasemenea transportul persoanelor pe distanţe mari se efectuează de autobuze care 

tranzitează oraşul pe ruta Timişoara – Moldova Nouă. 

 

 

                                                 5. Comerţul, prestări servicii, turism şi industrie  
 

       În oraşul Deta funcţionează un număr de 124 societăţi comerciale cu capital privat şi cooperatist 

acoperind o paletă variată de activităţi de la comerţ până la industrie şi turism ceea ce este foarte 

benefic populaţiei oraşului. Unităţile 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 construcţii.  

      Există o serie de unităţi prestatoare de servicii mai exact 19 la număr care acoperă o paletă variată 

a acestora, cum ar fi de la spălătorii auto până la firme de construcţii civile şi industriale. 
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        În oraşul Deta se organizează în fiecare primă duminică a lunii târgul de animale, iar în fiecare 

duminică se desfăşoară piaţa cu produse agro-alimentare pe acelaş amplasament din strada Aleea 

Revolutiei. 

          În anul 2016 a fost  organizată   cea de a-VII- editie  a ZILELOR ORAŞULUI  la sfârșitul lunii 

iulie. 

        Acest obicei dorim să-l păstrăm, făcând din el o tradiţie al oraşului unde toţi fiii oraşului să se 

întâlnească într-un cadru de bună dispoziţie timp de trei zile, în fiecare an la sfarsitul lunii iulie-

inceputul lunii august 

        Activitatea sportivă al oraşului se desfăşoară în cadru organizat în sala de sport a oraşului, 

maracana şi pe cele două stadioane de care dispune oraşul Deta, unul în oraş, iar cel de al doilea în 

satul aparţinător  Opatiţa, acesta din urmă fiind dat în folosinţă la finele anului 2011. 

      Ştrandul Termal al oraşului a fost reabilitat şi dotat cu locuri de cazare in cele 4 camere complet 

mobilate si locuri  de joacă pentru copii, un chioşc cu produse răcoritoare,şezlonguri,umbrele iar mai 

nou a fost construită o saună. In anul 2015 a  fost finalizată construcția unui ștrand  de dimensiuni 

olpimpice pentru locuitorii  oraşului în aceeaşi locaţie.  

      Referitor la spaţiile de cazare turistice oraşul are pe raza localităţii un singur hotel, Bellavista cu un 

numar 25 de camere. 

                                        6. Situaţia infrastucturii. 

 

         La nivel local s-au adoptat următoarele Hotărâri de către Consiliul local al oraşului Deta pentru 

actualizarea Hotărârilor privind aprobarea domeniului public, precum şi cel privat al UATO Deta: 

Hotărârea nr.1/2016 privind completarea Hotărârii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al oraşului 

Deta pentru aprobarea domeniului privat al oraşului Deta respectiv introducerea clădirii din strada 

Victoriei nr.29, a terenurilor din Opatiţa nr.76 şi nr.77 şi radierea imobilului casă +teren din strada 

Marian Damaschin nr.9 acesta conform CF se afla în proprietate privată a numiţilor Roman Ioan şi 

Roman Veronica. 

Hotărârea nr.38/2016 privind modificarea Hotărârii nr. 18/27.02.2007 a Consiliului local al oraşului 

Deta pentru aprobarea domeniului privat al oraşului Deta respectiv radierea suprafeţei de 160 mp situat 

în strada Marăşeşti nr.45 după vânzare 

Hotărârea nr.49/2016 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului Deta respectiv trecerea din domeniul privat al oraşului Deta în domeniul public al oraşului 

Deta a suprafeţei de 470mp. din 1392 mp. teren  înscris în CF 402812 cu nr.top.402812. în vederea 

construirii de locuinţe pentru specialiştii din sănătate. 

Hotărârea nr.50/2016 privind aprobarea intabulării imobilului Cc 28/1 din  UAT a oraşului Deta, 

judeţul Timiş, respectiv prima înscriere a imobilului Cc28/1 situat în UAT Deta, extravilan,  datorită 

faptului că nu există carte funciară iar construcţiile existente de ani de zile pe această parcelă nu pot fi 

intabulate. 

Hotărârea nr.60/2016 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului Deta respectiv trecerea din domeniul privat al oraşului Deta în domeniul public al oraşului 

Deta a suprafeţei de 1138 mp. teren  înscris în CF 402814 cu nr.top.402814. în vederea construirii de 

locuinţe de serviciu. 

Hotărârea nr.75/2016 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului Deta, respectiv trecerea individuală a străzilor din oraşul Deta şi Opatiţa  în urma intabulării 

acestora în Cartea Funciară. 

Hotărârea nr.83/2016 privind modificarea Hotărârii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al oraşului 

Deta pentru aprobarea domeniului privat al oraşului Deta. respectiv radierea  apartamentului din strada 

Mihai Eminescu nr.7, ap. nr.1, şi a terenurilor din strada Revoluţiei în suprafaţă de 613 mp şi Anton 

Kratzer în suprafaţă de 180 mp. prin vânzarea acestora chiriaşilor. 
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       Au fost aprobate şi executate în anul 2015 documentaţiile de dezmembrare şi comasare pentru 

intabularea terenurilor conform următoarelor hotărâri care privesc gestionarea domeniului public şi 

privat, necesare pentru clarificarea situaţiilor juridice a acestora: 

Hotărârea nr.17bis/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilelor 

înscrise în  CF 400144,  nr. top. 400144 respectiv dezmembrarea terenului concesionat de Neamu Ilie 

şi Neamu Lorena în Zona Termal 

Hotărârea nr.18/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de apartamentare a imobilului, înscris 

în CF 401280-C1, cu nr. cadastral  400280-C1, situat  în oraşul Deta, strada Victoriei (fost Republicii), 

nr. 29. 

Hotărârea nr.18bis/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilelor 

înscrise în CF 400107-C1-U2,  nr. top. 1345/a/2/b/1/1/VI. Respectiv dezmembrarea lotului 6 din CF 

400107 C1 –U2 în 4 unităţi individuale în strada Tg.Mare nr.1 

Hotârârea nr. 30bis/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilelor 

înscrise în CF 402570,  nr. top. 402570 respectiv strada din Opatiţa care a trecut în patrimoniul 

CJTimis. . 

Hotârârea nr. 31bis/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilelor 

înscrise în CF 402559,  nr. top. 402559. respectiv strada din Opatiţa care a trecut în patrimoniul 

CJTimis. . 

Hotârârea nr. 32bis/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilelor 

înscrise în CF 402568,  nr. top. 402568. respectiv strada din Opatiţa care a trecut în patrimoniul 

CJTimis. . 

Hotârârea nr. 33bis/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului 

clădire înscris în CF 400929-C1,  nr. top. 400929-C1 în 2 unităţi individuale, proprietatea lui Hausler 

Petru Dorinel. 

Hotârârea nr. 34bis/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a 

imobiluluiclădire înscris în CF 400908-C1,  nr. top. 400908-C1 în 2 unităţi individuale proprietatea lui 

Hausler Petru Dorinel. 

Hotărârea nr.35/2016 privind aprobarea  unor  operaţiuni  cadastrale  de  rectificare  suprafaţă teren 

înscrisă în CF 401105,  cu nr. top. 62-63/b/3,  actualizarea destinaţiei construcţiei şi înscrierea  

dreptului de servitute pe o suprafaţă  de 159 m
2
, C teren folosit de Consumcoop Deta   

Hotărârea nr.36/2016 privind aprobarea unor operaţiuni cadastrale de rectificare suprafaţă teren 

înscrisă în CF 401609 cu nr. top. 62-63/b/2. la  sala multifuncţională din Parcul Deta. 

Hotărârea nr.37/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de alipire a imobilelor înscrise în CF 

400930, nr. top. Cc64/1/77 şi CF 400909, nr. top. 64/1/76, Zona Termal , respectiv a parcelelor 

concesionate de Iunger Armin Alin. 

Hotărârea nr.39/2016 privind schimbarea destinaţiei  bazei materiale a imobilului înscris în CF 

400425,  cu nr. top. 326-327/1/2, 333-334/b/2/2, situat în oraşul Deta, str. Înfrăţirii nr. 7. în spaţiu cu 

destinaţia locuinţe sociale. 

Hotărârea nr.46/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilelor înscrise 

în CF 400578-C1-U2,  nr. top. 400578-C1-U2.  

Hotărârea nr.61/2016 privind aprobarea unor operaţiuni cadastrale de rectificare suprafaţă, la 

imobilul situat în strada Vasile Alecsandri, înscris în CF 400965 cu nr.top.1445-1460-1462/2. 

Hotărârea nr.66/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de apartamentare a imobilului înscris 

în CF 400965-C1, nr. top. 400965-C1, situat  în oraşul Deta, strada Vasile Alecsandri  nr. 35 în 2 

unităţi individuale, respectiv 2 apartamente. 

Hotărârea nr.79/2016 privind aprobarea pentru prima intabulare a străzii DS 20 situată în intravilanul 

satului Opatiţa, judeţul Timiş, stradă care nu a fost intabulată. 

Hotărârea nr.82/2016 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului înscris în 

CF 400425,  cu  nr. top. 326-327/1/2, 333-334/b/2/2,  situat în oraşul Deta, str. Înfrăţirii nr. 7. în spaţiu 

cu destinaţia locuinţe sociale. 
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      Au fost  însuşite rapoartele de evaluare a  imobilelor - terenuri  şi construcţii în vederea cumpărării 

de actualii concesionari sau chiriaşi după cum urmează: 

Hotărârea nr.14/2016 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în oraşul Deta, str. 

Anton Kratzer nr. 34, înscris în C.F. nr. 401154, cu nr. top. 857/4/a/1/1, în suprafaţă de 180 m
2
, în 

vederea vânzării prin negociere directă către actualii chiriaşi Ianoşi Dorin şi Ianoşi Simona. 

Hotărârea nr.15/2016 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în oraşul Deta, str. 

Revoluţiei, înscris în C.F. nr. 402791, cu nr. top. 402791, în suprafaţă de 613 m
2
, în vederea vânzării 

prin negociere directă către actualul chiriaş S.C. “AGROFARINE”SRL. 

Hotărârea nr.17/2016 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în oraşul Deta, str. 

Mărăşeşti nr. 45, înscris în C.F. nr. 402797 cu nr. top. 793-794/2, în suprafaţă de 160 m
2
,  proprietatea  

Oraşului  Deta, domeniul  privat  şi  aprobarea  vânzării  prin  negociere directă  către actualul  

concesionar, Margan Paulina. 

Hotărârea nr.57/2016 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în oraşul Deta, str. 

Lalelelor nr. 20, înscris în C.F. nr. 400438, cu nr. top. 400438 (Cc72/33), în suprafaţă de 564 m
2
, în 

vederea vânzării prin negociere directă către actualul concesionar Martiniuc Daniel Ion. 

Hotărârea nr.65/2016 privind aprobarea vânzării imobilului–construcţie situat în oraşul Deta, strada 

Mihai  Eminescu nr. 7, ap.1, înscris  în  CF 400088-C1-U1,  cu  nr. top. 400088-C1-U1, chiriaşului  

Manciu Rafaela - Iuliana.   

        A fost aprobat de către C.L. Deta includerea Oraşului Deta în Programul Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, a amplasamentului din parcela înscrisă în C.F.402812,  cu nr. top. 402812, în 

suprafaţă de 1392 m
2
, în vederea construirii de locuinţe destinate specialiştilor din sănătate, a 

amplasamentului din parcela înscrisă în CF 402814, cu nr.top.402814 în suprafaţă de  1138 mp., în 

vederea realizării investiţiei „Locuinţe de serviciu” , documente ce au fost înaintate ANL Bucureşti. 

        Au fost transmise către ANL şi documentele pentru amplasamentul situat în strada Orhideelor, 

bloc D, Zona Termal  în cadrul Programului de locuinţe pentru tineri-destinate închirierii. 

        A fost atribuit în folosinţă gratuită Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „General Moise Groza” 

Timiş, a spaţiului înscris în CF 400649-C1-U4, cu nr. top. 58-59/a/1/1/D, pentru desfăşurarea 

activităţii Secţiei de Jandarmi – Ordine Publică Deta. 

         A fost aprobată  concesionarea terenului în suprafaţă de 12 m
2
, înscris în CF 403136, cu nr. top. 

De 70/6, în Zona Termal Deta numiţilor Georgiu Gavril şi Georgiu Daniela Luminiţa în vederea 

întregirii parcelei proprietate personală pentru construirea unei case de locuit. 

 

        A fost aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuinţă P+M, bucătărie  de vară şi 

anexe, pe parcela înscrisă în CF 400984 cu nr. top. 400984 (A64/1/4). 

 

        Lungimea drumurilor:la început  de an 2016; pe parcursul anului 2016; la sfârşit an 2016; 

 

             - betonate:                       7.176 ml                                                                     7.176 ml 

             - asfaltate:                    12.876  ml                     + 444  ml.                              13.320 ml 

             - neamenajate:                  738  ml                      - 444  ml.                                   294 ml 

             - cu piatră                       1.846 ml                                                                      1.846 ml 

                                                  22.636 ml                                                                    22.636 ml 

 

 

 

Pe parcusul anului 2016 s-au asfaltat  444 ml pe strada Independenţei. 

 

Trotuare:                     la început an  2016             pe parcurs an 2016                 la sfârşit an 2016 

- cu dale de beton                       2.789 ml                                                                           2.789 ml 

- cu pavele                                 13.529 ml                           + 1659 ml                             15.188 ml 
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- asfaltate                                     1.850 ml                                                                          1.850 ml 

- betonate                                   11.532 ml                            - 1659 ml                               9.873 ml            

- cu pietriş                                       390 ml                                                                             390 ml 

                                                    30.090 ml                                                                       30.090 ml  

În cursul anului  2016 s-au amenajat  1659 ml  trotuar cu pavele în str.Mihail Kogălniceanu şi strada 

Mihai Viteazul parţial. 

În ceea ce priveşte reţelele edilitare, situaţia este următoarea: 

                                     la început an 2016            pe parcurs an 2016                  la sfârşit an  2016 

- apă                                       23.022,5 ml                         -                                            23.022,5 ml                          

- canal                                    18.094,5 ml                          -                                           18.094,5 ml 

- reţele ape pluviale               24.377    ml                          -                                            24.377    ml                                 

            - modernizate             11.880    ml                           -                                          11.880     ml                                  

            - nemodernizate           8.354    ml                           -                                            8.354     ml                                  

            - tubulare                      4.143    ml                            -                                           4.143     ml                                  

        Cu privire la investiţia „Extinderea reţele de apă şi canalizare în oraşul Deta”, ce face parte din 

proiectul SC AQUATIM SA pe fonduri europene, lucrarea s-a sistat prin rezilierea contractului cu 

firma  SC CONSINIT SRL. 

        Au fost începute reţelele ape pluviale pe strada Vasile Alecsandri şi Aurel Vlaicu în cursul anului 

2016. 

        Au fost vândute în anul 2016 şi scoase din patrimoniul privat al UAT Oraş  Deta următoarele 

imobiler:  

           - imobilul-teren situat în oraşul Deta, strada Lalelelor nr.20,  înscris în CF 400438,  cu 

nr.top.400438(Cc72/33), în suprafaţă de 564 mp. concesionarului Martiniuc Daniel Ion,  

            - imobilul-teren situat în strada Anton Kratzer, nr.34 înscris în CF 401154 cu nr.top.857/4/a/1/1 

în suprafaţă de 180 mp. chiriaşilor Ianoşi Dorin şi Ianoşi Simona 

            - imobilul-teren situat în strada Revoluţiei înscris în CF 402791 cu 

nr.top.402791,  cu suprafaţa de 613 mp, situat în oraşul Deta, strada Revoluţiei, actualului chiriaş SC 

AGROFARINE SRL. 

            - imobilul-teren situat în strada Mărăşeşti nr.45, înscris în CF 402797 cu  nr.top.793-794/2,  cu 

suprafaţa de 160mp.,  concesionarului, Margan Paulina. 

             În Zona Termal în cursul anului 2016 nu a fost organizată licitaţie pentru concesionare terenuri 

fiind necesare operaţiuni cadastrale de repoziţionare, rectificare suprafeţe şi dezmembrare parcele din 

PUZ - Zona Termal în urma introducerii reţelelor de apă şi canal.  

             În anul 2016 nu s-au plătit taxele şi nu au fost respectate condiţiile privind începerea lucrărilor, 

astfel că au fost reziliate contracte la un număr de 7 parcele în Zona Termal. 

            Datorită  lipsei fondurilor la bugetul local, în anul 2016 nu s-a construit nici o locuinţă nouă.  

            Au fost eliberate în anul 2016 un nr. 115 de certificate de urbanism şi                                                                                                                 

un nr.de 55 autorizaţii de construire încasându-se o valoare de  lei AC=15.120 lei CU = 1937 lei total 

16.057 lei. 
 

  

II. STAREA SOCIALĂ 

 

                   Protecţia socială pentru anul 2016 

                              

            Din 86 dosare  privind acordarea venitului minim garantat,conform Legii 416/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare,în anul 2016 s-au preluat un număr de 2 dosare.Cu drept de plată 

la sfârşitul lunii decembrie 2016 au rămas un număr de 16 familii sau persoane singure. 

          Cei apţi de muncă (11 persoane),au obligaţia să presteze un număr de zile lucrătoare echivalente 

cu suma de care au beneficiat. 



 7 

           În anul 2016,ajutorul social a fost achitat integral,inclusiv luna decembrie 2016.Sumele au fost 

achitate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială Timiş. 

           Toate familiile beneficiare de ajutor social au primit în anul 2016 şi ajutoare pentru încălzirea 

locuinţelor cu lemne,cărbuni sau combustibili petrolieri.Pentru lunile noiembrie 2016- martie 

2017,total sume achitate în anul 2016 pentru încălzirea locuinţelor cu lemne cărbuni sau combustibili 

petrolieri,beneficiarilor de ajutor social este de 4.950 lei. 

           Pentru încălzirea locuintelor cu gaz, pentru perioada noiembrie 2016- martie 2017, s-au preluat 

un număr de 28 cereri. 

           Pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri,pentru familiile şi 

persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social, pentru perioada noiembrie 2016- 

martie 2017, s-au preluat un număr de 15 cereri.Până la ora actuală s-a achitat integral acest ajutor, 

respectiv 5 luni pentru toţi beneficiarii. 

            Pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică s-au preluat un număr de 3 cereri pentru acest 

sezon. 

            Ajutoare de urgenţă.În anul 2016 nu  s-au acordat  ajutoare de urgenţă. 

            Alocaţii de stat pentru copii 

          Primăria Deta,prin compartimentul „Asistenţă socială şi relaţii cu publicul” ,a întocmit şi a pus 

în plată în anul 2016 un număr de 70 alocaţii de stat pentru copii între 0 - 18 ani .Sumele pentru aceste 

alocaţii sunt oferite de Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială Timiş 

          Alocaţii pentru susţinerea familiei 

          Începând cu luna ianuarie 2016,Primăria Deta,prin compartimentul de specialitate, a întocmit un 

număr de 17 dosare,din care 6 pentru familiile monoparentale şi 11 pentru familiile complementare al 

căror venit este până la 530 lei pe membru de famile pentru a beneficia de acest tip de alocaţie. Sumele 

pentru aceste alocaţii sunt oferite de Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială Timiş. 

        Îndemnizaţie pentru creşterea copilului până la 2 ani. S-a preluat un număr de 39 dosare 

privind acordarea acestei prestaţii în anul 2016. 

        Cereri locuinţă 

        În anul 2016 s-au depus un număr de 5 cereri noi privind repartizarea de locuinţe din fondul 

locativ de stat şi un număr de 0 cereri pentru repartizarea locuinţelor ce se vor construi pentru romi.    

        La sfârşitul anului 2016 au fost depuse un număr de 515 cereri  privind solicitările de  locuinţe 

ANL pentru tineri.    

 

              

 

        Copii aflaţi în plasament 

        În cadrul compartimentului „Asistenţa socială şi relaţii cu publicul”  se află un număr de 27 

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 2016  au beneficiat de o masă prânz pe zi , un număr de 16 persoane, 

copii,bătrâni şi persoane încadrate într-un grad de handicap.Mesele au fost servite la VERTOPAN 

TEREZIA-FOOD I.I. 

 

      Compartimentul  „Asistenţă socială şi relaţii cu publicul” a efectuat în anul 2016 un număr de 236 

anchete sociale pentru persoanele care au fost evaluate de Comisia de expertizămedicală în vederea 

încadrării într-un grad de handicap. 

       În cursul anului 2016, compartimentul „Asistenţă socială şi relaţii cu publicul” s- a implicat activ 

pentru derularea programului privind furnizarea de ajutoare alimentare către persoanele cele mai 

defavorizate din comunitate, POAD 2016, distribuind la un numrăr de 488 persoane, 1032 cutii 

repezentând ajutoare alimentare  care provin din stocurile de intervenţie comunitare: pensionari,  
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şomeri, persoane încadrate în grad de handicap,  familii beneficiare de ajutor social sau alocaţii pentru 

susţinerea familiei. 

 

        In anul 2016 au fost primite si solutionate un numar de 29 cereri privind liberul acces la 

informatiile de interes public, conform Legii nr.544 din 2001. 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                              2. Utilizarea forţei de muncă. 

    

Nr. 

crt. 

S p e c i f i c a r e     

 1 Total populaţie 6379   

 2 Populaţie activă 3008   

        - tâmplărie         20  

        - alimentaţie        70  

        - confecţii    1348  

        - cooperative meşteşugăreşti şi consum        26  

        - agricultură      207  

        - administraţie locală şi justiţie      308  

        - sănătate      110  

        - învăţământ      106  

        -alţi agenţi economici (comerţ, prestării 

servicii, etc.) 

       615  

        - alte instituţii      198  

 3 Fără ocupaţie        89   

 4 Pensionari din agricultură        26        

 5 Pensionari de stat    1845 

 

  

 6 Persoane cu handicap      164   

 7 Şomeri                42   

 8 Elevi şi studenţi    1037   

9 Preşcolari      168   

 

 

 

 

                         2.  Starea de sănătate 

  

                                      Structura organizatorică a Spitalul Orăşenesc Deta. 

 

            Spitalul Orăşenesc Deta se clasifică în categoria spitalelor orăşeneşti, iar după patologia pe care 

o tratează în spital  de îngrijiri pentru acuţi, avînd o structură unipavilionară şi o infrastructură 

corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii medicale. Este spital de categoria 

a IV a. 

                             Spitalul Orăşenesc Deta are următoarea structură: 

Secţia medicală Număr de paturi 

Chirurgie generala   7 

ATI   3 

Interne 21 
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Obstetrică ginecologie + Nou născuţi    10+2 

Pediatrie 10 

Cronici 10 

Insoţitori   9 

TOTAL 72 

                    

Pe lângă compartimentele enumerate, în structura spitalului mai sunt incluse:  

-Ambulatoriu de specialitate ( cabinet medicină internă, cabinet chirurgie, cabinet obstetrică-

ginecologie, cabinet pediatrie ) 

 -Camera de garda, care asigură urgenţele medico   chirurgicale 

 -Bloc operator cu două săli de operaţie 

 -Sterilizare 

 -Farmacie cu circuit închis. 

 -Laborator radiologie şi imagistică 

-Laborator de analize medicale 

 -Cabinet TBC 

 -Cabinet Planificare Familială 

Adresabilitatea pacienţilor în anul 2016 a fost de 3426 bolnavi, repartizaţi astfel: 

 

Secţia medicală Numar pacienti externati an 

2015 

Numar pacienti externati an 

2016 

Pediatrie  471 593 

Interne 1314 1877 

Chirurgie   269 265 

Obstetrică ginecologie   334 233 

Nou nascuţi   108 128 

Cronici 260 330 

Total              3756 

 

3426 

     

La  cei 3426 de pacienți spitalizați se adaugă 11.477 pacienți în camera de garda –urgențe. 

Spitalul Orăşenesc Deta îşi desfăşoară activitatea în clădirile şi pe terenul care aparţine autorităţii 

locale – domeniul public al UAT. Toate clădirile care adăpostesc acest spital au fost modernizate şi 

reabilitate din fonduri publice.                          

          La nivel de oraş funcţionează 3 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.  

           În structura asistenţei medicale pentru preşcolari menţionăm că la creşa şi grădiniţa oraşului 

funcţionează 2 asistente medicale. 

    

                                  

1. Învăţământ. 

 

            Învăţămantul în oraşul Deta se bazează pe urmatoarele cicluri: 

           1.Preşcolar, grădiniţa P.N.           –    nr. copii    -     38 -  2 grupe 

                               grădiniţa P.P.            –    nr. copii   -    113 – 6 grupe 
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                               grădiniţa OPATIŢA –     nr.copii   –     17  – 1 grupă 

            La numărul total de copii preşcolari sunt 9 grupe, la care activează l5 educatoare şi 8 personal 

de servici. Activităţile sunt desfăşurate în două clădiri  a căror stare fizică este bună.  

           2.Învăţământul primar cuprinde  un numar de 250  elevi  repartizaţi în  13 clase cu 13 învăţători.  

          Activităţile sunt desfăşurate în trei clădiri, două în Deta  pe strada Victoriei nr.50 şi  Stefan cel 

Mare nr.3, una în Opatiţa cu clase  I-IV. 

          3.Învăţământul  gimnazial cuprinde 266 elevi repartizaţi în 11 clase şi 21 cadre didactice. 

          Activitatea se desfăşoară într-o cladire de str. Victoriei nr.50. 

         4.Învăţământul liceal cu profil real, uman, servicii şi tehnologic cu  391 elevi în 16  clase şi 27 

cadre  didactice, învăţământ liceal cu frecvenţă redusă 27 elevi în 1 clasă  învăţământ profesional cu  

130 de elevi,2 clase şi 2 cadre didactice. 

              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.  

 

III. CULTURĂ 

                                              ACTIVITĂȚI CULTURAL-SPORTIVE 

  

           
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.Cupa ,,Mihai Margineanțu,, - campionat de minifotbal 

 3.Fărșang- UDMR Deta-spectacol și bal; UBB Deta- parada măștilor și bal; 06,07.02.2016. 

 4. Formarea unei noi Formații de dansuri populare românești în colaborare cu Asociația Seniorilor din  

     Deta – 18.02.2016. 

 5.Atelier de confecționat mărțișoare – 28 februarie – 1 martie 

 6.Spectacol închinat mamei – 07.03.2016 

 7.Ziua Femeii organizată în colaborare cu minoritatea maghiară 

 8.Balul Asociației Seniorilor din Deta – 12.03.2016 

 9.Ziua maghiarilor de pretutindeni – 15 martie 

10.Întâlnire între reprezentanții orașului Deta și a comunei Bordány din Ungaria la lansarea unui  

    proiect între cele două localități ,,Promovarea obiectelor tradiționale vechi,,- 22.03.2016 

11.Atelier de pictură a icoanelor pe sticlă și confecționarea ornamentelor de Paște – 04.-26.04.2016 

12.Simpozion ,,Combaterea și prevenirea consumului de droguri, tutun și alcool,, - 19.04.2016 

13.Ruga Bănățeană  Opatița – 02.05.2016 

14.9 Mai- ieșire la Monumentul Eroilor din Deta 

15.Seara de teatru la Deta ,,Crize sau încă o poveste de dragoste,, cu actori ai Tetrului National ,,Mihai  

     Eminescu, din Timisoara 

16.Teatru in limba maghiară- monolog – 27.05.2016 

17.Festivalul etniilor, editia a II-a – 29.05.2016 

18.1Iunie – Teatru pentru preșcolari și clasele primare gratuit ,,Greierele și furnica, prezentat de către 

     Teatrul Plai din București. 

Ziua Eroilor-Ispasul-ieșire la Monumentul Eroilor din Deta și Opatița 

Ruga Bănățeană la  Deta – 18.06 – 19.06.2016 

Maracana – campionat de fotbal, seniori și juniori 
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Ruga Catolică: maghiarii în Parcul orașului Deta, germanii la Centrul Cultural Deta, bulgarii la sediul  

UBB din Deta. 

Săptămâna europeană a  tineretului și culturii la Deta 

Zilele orașului  la Deta 

Parada Moto organizată în colaborare cu Corsarii Deta 

Concurs automobilistic 

Concurs de pescuit seniori și juniori 

Campionat de badminton 

Ziua curățeniei la Deta 

Ceaunul și grătarul – concurs internațional de gastronomie la Deta și Opatița 

Ruga sârbească la Deta 

Balul Asociației Seniorilor din Deta 

Spectacol cu ocazia Zilei Naționale a României – 29.11.2016 

1Decembrie – ieșire la Monumentul Eroilor din Deta 

Spectacol de magie pentru copii cu ocazia SF.Nicolae 

Concert de colinde cu renumitul naist Nicolae Voiculeț – 06.12.2016 

Sărbătoarea Centrului Cultural al orașului Deta 

Spectacol folcloric cu ocazia SF. Nicolae pe rit vechi – 18.12.2016 

Spectacol cu ocazia Adventului în colaborare cu comuna Čoka din Serbia 

Concert de colinde susținut de Corul de cameră al Filarmonicii Banatul din Timișoara 

Spectacol folcloric și de colinde cu ocazia Sărbătorilor de iarnă la Opatița 

Sărbătoarea Pomului de Crăciun 

 

ANSAMBLUL DE DANSURI POPULARE ROMÂNEȘTI 

 

A evoluat în cadrul spectacolului organizat cu ocazia zilei de 24 Ianuarie 

În luna februarie, a participat la emisiunea transmisă în direct ,,Cântecul de acasă,, prezentată de către 

cunoscuții interpreți de muzică populară Felicia Stoian și Tiberiu Ceia, diofuzată pe TVR2 Timișoara  

A organizat și sărbătorit Ziua Femeii la Deta 

A participat la Festivalul concurs  ,,Lada cu zestre,, faza zonală desfășurându-se la Ghilad, iar cea 

județeană la Timișoara 

A participat la Festivalul Etniilor ediția a II-a unde s-a clasat pe locul al doilea 

A participat la Zilel comunei Čoka din Serbia 

A evoluat în cadrul Rugii Bănățene de la Deta 

A evoluat la Zilele Orașului Deta 

A evoluat la Ruga Bănățeană de la Denta. 

A participat la Festivalul ,,Ana – Lugojana,, de la Lugoj 

A participat la ,,Săptămâna culturală a comunei Livezile,, 

A participat la ,,Zilele românilor din Glogoni,, Serbia 

A participat la Festivalul concurs ,,Ceaunul și grătarul,, din Deta și Opatița 

A participat la un specacol folcloric în localitatea Haiducița din Serbia 

A participat la Festivalul Toboșarilor din comuna Čoka, Serbia 

A făcut mișcare scenică la filmările pentru emisiunea ,,Un cântec pentru tine,, realizată și prezentată de 

interpreta vocală Luminița Istodor pe tvr Europa Nova 

A organizat în colaborare cu localitatea Barițe din Serbia, un spectacol folcloric în acea localitate, cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă. 

 

ANSAMBLUL DE DANSURI POPULARE  SÂRBEȘTI 

 

De SF.Sava a participat la un spectacol folcloric la Arad 
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A participat la Festivalul concurs ,,Lada cu zestre,, faza zonală și faza județeană unde s-a clasat pe 

locul al treilea 

A organizat și sărbătorit Ziua Femeii la Deta 

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale a organizat un atelier creație a icoanelor pe sticlă și ornamente de Paște. 

A participat la Fesivalul Etniilor de la Deta, unde a fost câștigătorul acestui festival 

A evoluat la Ruga Bănățeană românească de la Deta 

A evoluat la Zilele Orașului Deta 

A participat la Festivalul ,,Ana – Lugojana,, de la Lugoj 

A participat la Festivalul inercultural ,,Proetnica ,, de la Sighișoara 

A participat la turneul de hanbal de la Soca 

A evoluat la Ruga Sârbească de la Deta 

A participat la Maratonul folclorului sârbesc de la Timișoara 

A participat la Festivalul ,,Toamna Cugireană,, de la Cugir 

A evoluat la Festivalul concurs ,,Ceaunul și grătarul,, de la Deta și Opatița 

A participat la Zilel comunei Cenei 

 A participat la Hramul bisericilor din:Parța, Banloc, Breștea și Soca 

A participat la Spectacolul folcloric de la Haiducița din Serbia 

A organizat două cantonamente de câte cinci zile la Baziaș 

A organizat și participat la spectacolul folcloric cu ocazia SF.Nicolae pe rit vechi 

A participat cu un grup de colindători la Sărbătoarea Pomului de Crăciun 

 

ANSAMBLUL DE DANSURI POPULARE MAGHIARE 

 

 

A  organizat și participat la Balul de Fărșang 

A participat la Festivalul concurs ,,Lada cu zestre,, faza zonală și faza județeană unde a obținut premiul 

al treilea. 

A participat la Festivalul Etniilor de la Deta, unde a obținut premiul întâi la categoria de vârsta la care 

a fost încadrat 

A participat la o tabără culturală care a fost organizată în comuna Bordány din Ungaria 

A organizat și  participat la Ruga Catolică de la Deta 

A evoluat în cadrul Zilelor Orașului Deta 

Înființarea Corului mixt al Asociației Reviczky Gyula –debutul în cadrul Zilelor orașului Deta 

A participat la Zilele Culturale Maghiare din  Timișoara 

A participat la Ruga românească și catolică de la Denta 

A participat la Hramul Bisericii Catolice din Teremia Mare 

A organizat o zi festivă la împlinirea a 5 ani de la înființare 

A participat la Festivalul concurs ,,Ceaunul și grătarul,, de la Deta 

Au organizat excursii la Oravița și Anina 

Au participat la Ziua comunității maghiare de la Ciacova 

A participat cu un recital de colinde la Casa Emmaus din  Ciacova 

A organizat  Sceneta religioasă “ Betlehemes”-sărbătoarea Crăciunului în colaborare cu Corul de femei  

de la Čoka din Serbia și Corul Asociației Reviczky Gyula 

A participat cu un grup de colindători la Sărbătoarea Pomului de Crăciun 

 

ANSAMBLUL DE DANSURI POPULARE GERMANE 
 

 A participat la Festivalul concurs ,,Lada cu zestre,, faza zonală și faza județeană, unde au obținut 

premiul al doilea 

A participat la ,,Parada portului popular german,, din localitatea Vladimirescu, judetul Arad. 
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A participat la ,,Festivalul etniilor din Banat,, care s-a desfășurat la Muzeul Satului Bănățean din 

Timișoara 

A participat la Festivalul Etniilor de la Deta 

A participat la ,,Festivalul cântecului și dansului german pentru copii,, care a avut loc la Timișoara 

A participat la ,,Festivalul Inimilor,, care s-a desfășurat în Parcul Rozelor din Timișoara 

A evoluat în cadrul Zilelor Orașului Deta 

A organizat și evoluat în cadrul Kirchweih-lui de la Deta 

A participat la Festivalul Verii-Sommerfest din Ungaria 

A participat la,, Săptămâna europeană a tineretului și culturii,, Deta 

In comuna Giarmata Vii, a participat la ,,210 ani de la prima atestare,, 

A  participat la un Festival gastronomic din Ungaria 

A participat la Festivalul Etniilor din Timișoara 

A participat la ,,Ceaunul si gratarul,, Deta 

A participat la Parada portului popular german din Banatul Montan desfășurată la Reșița 

A participat la ,,Serbările toamnei,, de la Bocșa Montană, la ,,Zilele culturale ale germanilor din 

Banat,, - Timișoara, la ,,Ziua recoltei,, de la Jimbolia 

A participat la Hramul Bisericilor Catolice din :Vladimirescu, Variaș, Biled, Jimbolia, Anina, 

Giarmata Vii, Stamora Germană. 

A organizat Sărbătoarea Lampioanelor la Deta. 

A participat cu un recital de colinde la ,,Sărbătoarea Pomului de Crăciun,, 

 

 

CORUL MIXT 

 

 De 9 Mai a fost prezent la Monumentul Eroilor din Deta 

De Ispas când se comemorează eroii căzuți în lupte pentru apărarea patriei, la Monumentul Eroilor din 

Deta și Opatița 

A participat la Festivalul concurs ,,Lada cu zestre,,faza zonală și cea județeană unde a obținut premiul 

al III-lea 

A evoluat în cadrul ,,Zilelor orașului Deta,, 

A  participat la Festivalul coral ,,Rapsodiile Neamului,, de la Dudeștii Noi 

A participat la Festivalul Coral ,,O brad frumos,, de la Jimbolia 

A susținut un  recital de colinde la Biserica Ortodoxă din Deta și Opatița, la Biserica Romano-Catolică 

din Deta, la Spitalul Orășenesc Deta și Primăria orașului Deta. 

A participat la ,,Sărbătoarea Pomului de Crăciun,, 

 

 

 

 

         ACTIVITĂTILE MUZEULUI ORAŞULUI  DETA  

                                                          2016 

 

 

1. Expozitie permanentă 

2. Simpozioane în cadrul muzeului: 

3.     - ,,Dezvoltare economică si culturală a orasului nostru de-a lungul timpului,,  

4.     - ,,Prietenul nostru-POMPIERUL,, 

5. Ore deschise 

6. Cunoasterea trecutului istoric al orasului nostru 

7. Colaborare continuă cu Muzeul Montan din Resita 
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8. Colaborare cu Muzeul Banatului si Muzeul Satului din Timisoara 

9. 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.36 şi în spaţiul în care 

activează se găsesc 30.884 volume de cărţi din diferite domenii: literatură, istorie, filozofie, ştiinţe 

sociale, matematică, geografie, literatură pentru copii, etc. Aici se mai găsesc 11 abonamente  ce 

constituie colecţii de ziare şi reviste. 

                În cursul anului 2016 s-au cumpărat 186 volume de cărţi  în valoare totală de 1.989,31 lei. 

                Pe tot parcursul anului la biblioteca orăşenească au fost înscrişi un număr de 494 de cititori, 

care au împrumutat 9.792 cărţi şi 1707 ziare şi reviste. Referindu-ne la ocupaţiile cititorilor trebuie să 

arătăm că aceştia sunt: elevi-studenţi - 163, funcţionari - 153, muncitori – 76,alte categorii - 102. În 

ceea ce priveşte vârsta aceştia sunt: până la 14 ani - 106 între 15 - 25 ani - 59, între 26 - 40 ani – 117, 

între 41 - 60 ani - 163 şi peste 61 de ani – 49.                             

                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 2016 au fost emise 151 Hotărâri ale Consiliului Local  şi 277 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 2016 

                                                                      -  LEI-  

Nr. 

 crt. 

     Denumirea indicatori   Prevedere  

bugetară   2016 

  Realizare             

         2016 

 Grad 

realizare     

% 

  I  TOTAL VENITURI  22.421.037 22.114.442 98,64% 

  1. Venituri proprii  14.991.797          14.751.756 98,40% 

  2. 
Sume  defalcate din TVA 5.612.880 5.572.742 99,28% 

  3. 
Donaţii şi sponsorizări    19.420  18.200 93.72% 

  4.  Subvenţii de la bugetul de stat 1.762.330 1.737.132 98,57% 

  5. Sume FEN postaderare în contul plăţilor  efectuate  34.610 34.612 100.01% 

II  TOTAL CHELTUIELI 22.899.037 21.759.460 95,86% 

1.  

  

U.A.T.O Deta 12.070.320  11.328.132 95,01% 

2. Liceul Tehnologic Sf. Nicolae 3.614.400 3.573.501 98.76% 
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 3. 
Spitalul orășenesc Deta 6.148.817 5.867.152 96,32% 

 4. 
Grădinița PP 1.061.500 990.675 93,33% 

III. INVESTIŢII  EXECUTATE          4.228.600           3.944.059  

 

        82.30%                                              

   

  

 1. 
SF și PT reabilitare  termică bl.Str. Ștefan cel Mare și Elena 

Ghenescu 

90.000 68.640    76.27%  

 2. 
Sistem de ventilație și încălzire bazin  închis Strand Termal 170.000 160.247 

94,27%  

 3. 
Acoperire bazine mici Ștrand Termal 527.740     518.716    

        98,66% 

  

 4.  
Construcție vestiare Școala 300.000 269.602 

89,87%  

 5. 
SF/DALI corp admistrativ și hala  piața-agroalimentară 65.000 49.000 

75,38%  

 6. 
Lucrări semaforizare intersecții Deta 180.000 158.908 

88,28%  

 7. 
Extindere canal-ape pluviale str. Vasile Alecsandri și Aurel 

Vlaicu 

370.000 335.162 
90,58%  

 8. 
Lucrări execuție sens giratoriu 480.000 465.460 

96.97% 

 9. 
Execuție străzi zona  termal-PNDL 1.400.151 1.400.151 

100,00% 

 10. 
Modernizare străzi  Deta str. Independenței 547.709 520.173 

94.97% 

 11. 
Amenajare străzi Opatița 100.000 0 

0 

 
 

                        Activitatea în domeniul Protecţiei Civile în oraşul Deta în anul 2016 

 

              În conformitate cu Legea Protecţiei Civile nr. 481 /2004, Legea nr.307/2006 privind  

apărarea împotriva incendiilor, precum şi prevederile art.12 din O.U.G. nr.21 /2004 privind 

SISTEMUL NATIONAL de MANAGEMENT al SITUATIILOR de URGENTA ,aprobată,completată 

şi modificată de Legea nr.15/2005 şi art.4 alin(40) din Regulamentul cadru privind structura 

organizatorică ,atribuţiile,funcţionarea şi dotarea Comitetelor şi Centrelor Operative pentru situaţii de 

urgenţă aprobat prin H.G. nr.149/2004 s-a reorganizat C.L.S.U. SI C.O. al oraşului Deta. 

          Grupele de voluntari ai S.V.S.U.  sunt specializate şi antrenate în permanenţă conform graficului 

de pregătire anuală aprobat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT“ al judeţului Timiş 

pentru alarmarea populaţiei, evacuarea bunurilor materiale, a animalelor şi a oamenilor în cazuri 

extreme.Grupa  SVSU Deta a participat la un exercițiu de alarmare – salvare și evacuare în caz de 

cutremur, împreună cu personalul Stației de Pompieri din Deta. 

    La controlul anual referitor la activitatea de Protecție Civilă, personalul angajat şi voluntar din oraş a 

primit calificativul “Bine”  

  

.                               Comerţ, prestări servicii, turism, industrie şi sport  

 

        În oraşul Deta funcţionează un număr de 124 societăţi comerciale cu capital privat şi cooperatist 

acoperind o paletă variata de activităţi de la comerţ până la industrie şi turism cea ce este foarte benefic 

populaţiei oraşului. 
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      Unităţile 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 construcţii.  

      Există o serie de unităţi prestatoare de servicii mai exact 19 la număr care acoperă o paletă variată 

a acestora, cum ar fi de la spălatorii auto până la firme de construcţii civile şi industriale. 

     În oraşul Deta se organizează în fiecare primă duminică a lunii târgul de animale, iar în fiecare 

duminică se desfăşoară piaţa cu produse agro-alimentare pe acelaş amplasament din strada Aleea 

Revolutiei.  

       La Ştrandul Termal al oraşului au fost amenajate vestiare, grupuri sanitare şi s-au construit 2 

saune.  

     Referitor la spaţiile de cazare turistice oraşul are pe raza localităţii un singur hotel, Bellavista.cu un 

numar 25 de camere. 

    Activitatea sportivă a oraşului se desfăşoara în cadru organizat în sala de sport al oraşului, şi pe cele 

două stadioane de care dispune oraşul Deta, unul în oraş, iar cel de al doilea în satul apaţrinător, 

Opatiţa, acesta din urmă fiind dat în folosinţă la finele anului 2011. 

 

                                  Autoritate tutelară, stare civilă. 

 

         Referitor la activităţile desfăşurate de către SPCLEP DETA, compartimentul de Evidenţă a 

Persoanelor cât şi cel de Stare Civilă a desfăşurat următoarele principale activităţi: 

 

 EVIDENTA PERSOANELOR: 

- Cereri preluate = 4510 

       Din care: 

- Cărţi de identitate eliberate=  4490 

- Cărţi de identitate provizorii eliberate  = 267 

- Menţiuni de reşedinţă aplicate = 380 

- Citaţii restanţieri = 680 

- Actualizări 0-14 ani  in S.N.I.E.P.= 340 

- Menţiuni de deces = 560 

- Menţiuni operative privind schimbarea de nume in SNIEP = 235 

- Comunicări date conf. Lg 544/2001 = 229 

- Eliberări Form.E 401 = 140 

- Menţiuni operative efectuate in SNIEP = 340 

- Acţiuni şi controale la spitale şi unităţi sanitare şi de protecţie socială= 24 

- Persoane asistate puse in legalitate = 138 

- Acţiuni cu camera mobilă = 10 

- Acţiuni în instanţă = 28 

            Din care: 

- Inregistrati tardive = 25 

- Anulare act deces = 1 

- Urmăriţi generali depistati = 0 

- Elemente semnalate altor formaţiuni = 12 

 

             Menţionăm că în cursul anului 2016, personalul SPCLEP DETA a mai desfăşurat şi alte 

activităţi privind evidenţa persoanelor, exemplu făcând actualizarea permanentă a SNIEP cu 

modificările, corecţiile, adăugirile survenite în statutul persoanelor, nefiind cuprinse în situaţia 

prezentată, fiind o activitate permanentă şi de mare  importanţă în cadrul serviciului. 

  

 



 17 

                 STAREA CIVILĂ 

 

 

          -acte de naştere- 144  

          -acte de căsătorie- 42 

          -acte de deces- 76 

          -dosare de căsătorie întocmite - 42 

          -certificate de naştere eliberate   498, din care:  144  pentru nou-născuţi  şi  354   la cerere 

          -certificate de căsătorie eliberate  86 , din care:   42   la căsătorii curente şi   la cerere 44 

          -cerificate de deces eliberate  133, din care: 76   la decese curente şi 57   la cerere 

          -procese-verbale de amendă,pentru elibererea certificatelor la cerere-0 

          -dosare întocmite pentru transcrierea certificatelor întocmite in străinătate- 24 

          -sentinţe de divorţ din străinătate au fost operate 5,  iar din ţară 28 

          -sentinţe pentru înregistrarea tardivă a naşterii- 18 

          -sentinţă de tăgadă a paterniţăţii- 6 

          -sentinţă de încuviinţare nume- 6 

          -sentinţă de stabilire filiaţie- 0 

          -sentinţă infiere - 2 

          -dosare privind schimbare nume sau prenume pe cale administrativă- 0 

          -dispoziţie pentru scrierea numelui sau prenumelui cu ortografia limbii materne- 3 

          -dispoziţii pentru instituirea curatelei speciale- 0 

          -referate şi anchete întocmite pentru dispoziţii de instituire a curatelei speciale- 0 

          -deschiderea succesiunii- 0 

          -menţiuni personale operate 500 şi menţiuni primite de la alte primării, operate-500, înaintate la 

            alte primării-142. 

          -menţiuni primite din străinătate şi operate cu aprobarea D.E.P.A.B.D.-7 

          -menţiuni de renunţare la cetăţenia romănă, operate- 0 

          -menţiuni de redobăndire a cetăţeniei romăne, operate- 0 

          -dovezi de celibat eliberate la cerere- 30 

          -situaţii lunare transmise la SPCLEP-12 

          -situaţii lunare transmise la C.J.Timiş, S.S.C-12 

          -situaţii lunare transmise la S.C. INFONOT BUCUREŞTI-12 

          -diverse adeverinţe şi dovezi de stare civilă-8 

          -anchete sociale, solicitate de judecătorii- 0 

          -anchete sociale solicitate de poliţie- 0 

          -referate pentru dispoziţia de rectificare- 7 

          -dispoziţii pentru rectificarea erorilor din actele de stare civilă- 7 

          -extrase de pe actele de stare civilă- 320 

          

           Starea economică şi socială reprezintă într-o mare măsură o oglindă a activităţii noastre, atât 

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 


