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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 2018 

 

 

 

      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 avut 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 prezentat  prin raportul 

 susţinut anual. 

       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. 

 

     Cât privește terenul agricol la data de 31decembrie 2018 patrimoniul orașului se compune din 

318,8747 ha pășune și  4,3838 ha teren arabil.  

     Efectivele de animale pe raza orașului Deta și satul Opatița la finele  anului 2018 sunt  următoarele: 

bovine adulte 181 capete, juninci 20 capete,viței 11 capete,ovine  4031 capete ,caprine  15 capete, 

ecvide  21  capete,suine  230 capete,păsări total 15200 capete. 

     Ca mențiune privind creșterea sau descreșterea efectivelor de animale se obsearvă o scădere  a 

efectivelor de caprine,ovine și bovine, tendință ce continuă și în anii următori. 

      În sectorul vegetal au fost cultivate în anul agricol 2017-2018 următoarele culturi: 520 ha grâu, 190 

ha orz, 185 ha floare, 370 ha porumb, 200 ha rapiță, 35  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 întreprinderile  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 (îmbrăcăminte, articole de plajă). 

      În domeniul automotive funcţionează SC PREVENT şi SC TAKATA SA. 
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                                          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 2018 a continuat să  investească în 

modernizarea instalaţiilor de filtrare,  în înlocuirea unor conducte vechi din reţeaua de alimentare cu 

apă potabilă a oraşului.  

        S-a efectuat transferul  serviciului public de salubrizare de la SC LIBRO EVENTS SRL la SC 

BRAI-CATA SRL, cu sediul în București. Gunoiul se colectează în tomberoane şi se transportă 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 Finanțelor Publice Locale. 

       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 2018, activitatea de transport local a fost limitată doar la transportul elevilor, pe 

traseul  Deta – Opatiţa şi se efectuează cu  microbuzul școlar.  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  Deta sunt înregistrate un total de 218 firme, dintre care 212 firme SRL, 4 firme SRLD 

(societeate cu răspundere limitată debutant), 2 firme SA.Domeniile de activitate cele mai populare în 

Deta sunt: comerțul cu amănuntul a produselor alimentare, băuturi , tutun, îmbrăcăminte, mobilă, 

electrocasnice, articole de fierărie, cosmetic, transporturi rutiere de mărfuri și transport terestru de 

călători.În oraș funcționează două magazine “PROFI”.  

      În cadrul acestor firme există  unităţi prestatoare de servicii care acoperă o paletă variată de 

servicii, cum ar fi de la  spălătorii auto, vopsitorie- tinichigerie,vulcanizare, reparatii până la firme de 

construcţii civile şi industriale.Una din societățile comerciale care și-a schimbat profilul în defavoarea 

cerințelor cetățenilor Detei este SC AGROFARINE SRL, societate care presta servicii de morărit și 

care acum este doar depozit de cereale.  

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

se desfăşoară piaţa cu produse agro-alimentare în clădirea destinată acestuia. Clădirea  fiind dotată cu 

toate utilitățile în vederea desfășurării unui comerț agro-alimentar civilizat. 

        În anul 2018 fost  organizată   cea de a-IX-a ediție  a ZILELOR ORAŞULUI  la sfârșitul lunii 

iulie.Acest obicei dorim să-l păstrăm, făcând din el o tradiţie a 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 

începutul lunii august. 
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        Activitatea sportivă a 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 în cele 4 camere și 10 

căsuțe complet mobilate și locuri  de joacă pentru copii, un chioşc cu produse răcoritoare, șă 

șezlonguri. In anul 2015 a  fost finalizată construcția unui ștrand  de dimensiuni olimpice pentru 

locuitorii  oraşului în aceeaşi locaţie.  

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

numar 21 de camere. 

                                            II.  STAREA SOCIALĂ 

 

                   Protecţia socială pentru anul 2018 

 

                              

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

modificările şi completările ulterioare,în anul 2018 s-au preluat un număr de 3 dosare.Cu drept de plată 

la sfârşitul lunii decembrie 2018 au rămas un număr de 17 familii sau persoane singure. 

         Cei apţi de muncă (8 persoane),au obligaţia să presteze un număr de zile lucrătoare echivalente 

cu suma de care au beneficiat. 

         În anul 2018 în baza Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap și a  Ordinul nr. 794/2002 al MSF privind aprobarea modalității de plată a indemnizației 

cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum și adultului cu 

handicap grav sau reprezentantului său legal -39 de persoane beneficiază de indemnizație lunară și 28 

persoane sunt încadrați asistenți personali. 

         În anul 2018,ajutorul social a fost achitat integral,inclusiv luna decembrie 2018.Sumele au fost 

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

         Toate familiile beneficiare de ajutor social au primit în anul 2018 şi ajutoare pentru încălzirea 

locuinţelor cu lemne,cărbuni sau combustibili petrolieri.Pentru lunile noiembrie 2018- martie 

2019,total sume achitate în anul 2018 pentru încălzirea locuinţelor cu lemne cărbuni sau combustibili 

petrolieri,beneficiarilor de ajutor social este de 4.350 lei. 

         Pentru încălzirea locuintelor cu gaz, pentru perioada noiembrie 2018- martie 2019, s-au preluat 

un număr de 7 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 2018- 

martie 2019, s-au preluat un număr de 2 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 1 cerere pentru acest 

sezon. 

          Ajutoare de urgenţă.În anul 2018  s-a acordat 1 ajutor 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 2018 un număr de 46 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 2018,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. 



 4 

        Îndemnizaţie pentru creşterea copilului până la 2 ani. S-a preluat un număr de 42 dosare 

privind acordarea acestei prestaţii în anul 2018 sau a Stimulentului de inserție. 

        Cereri locuinţă 

        La sfârşitul anului 2018 au fost depuse un număr de 563 cereri  privind solicitările de  locuinţe 

ANL pentru tineri și un număr de 41 cereri privind repartizarea unei locuințe ANL pentru tineri 

specialist din domeniul sănătății.       

        Copii aflaţi în plasament 

        În cadrul compartimentului „Asistenţa socială şi relaţii cu publicul”  se află un număr de 29 

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.Compartimentul “ Asistența socială și relașii su publicul“a efectuat în anul 2018 un număr de 

172 anchete sociale pentru persoanele care au fost evaluate de Comisia de expertiză medicală în 

vederea  încadrării într-un grad de  handicap.                  

     În  anul 2018 au fost primite și soluționate un număr de 8 cereri privind liberul acces la informațiile 

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 Populaţie activă        2493  

 2 Populaţie inactivă 3349   

        - tâmplărie         20  

        - alimentaţie        128  

        - confecţii    803  

        - cooperative de consum        26  

        - agricultură      185  

        - administraţie locală şi justiţie    302  

        - sănătate      110  

        - învăţământ      106  

        -alţi agenţi economici (comerţ, prestării 

servicii, etc.) 

       615  

        - alte instituţii      198  

 3 Fără ocupaţie       41   

 4 Pensionari din agricultură        23        

 5 Pensionari de stat    1764 

 

  

 6 Persoane cu handicap      212   

 7 Şomeri                26   

 8 Elevi şi studenţi  1003   

9 Preşcolari      170   

 

                         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 
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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 

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 

-Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale 

-Compartiment de evaluare și statistică medicală  

 -Cabinet TBC 

 -Cabinet Planificare Familială 

-Bloc alimentar, prosectura,ploscar,magazie, arhiva 

 

Adresabilitatea pacienţilor în anul 2018 a fost de 3335 bolnavi, repartizaţi astfel: 

 

 

Secţia medicală Numar pacienti externati an 

2017 

Numar pacienti externati an 

2018 

Pediatrie  651  715 

Interne 2126 1765 

Chirurgie   263  244 

Obstetrică ginecologie   155  179 

Nou nascuţi   59    64 

Cronici 389  368 

Total              3643 

 

3335 

     

 

 

             La  cei 3335 de pacienți spitalizați se adaugă 13.921 pacienți  prezentați 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.                          
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          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; Diabet-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    -     31  -  2 grupe 

                               grădiniţa P.P.            –    nr. copii   -    120  – 6 grupe 

                               grădiniţa OPATIŢA –     nr.copii   –     19   – 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 trei clădiri  a căror stare fizică este bună.  

           2.Învăţământul primar cuprinde  un numar de 245  elevi  repartizaţi în  11 clase cu 11 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 219 elevi repartizaţi în 9 clase şi 20 cadre didactice. 

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

         4.Învăţământul liceal cu profil real, uman, servicii şi tehnologic cu  308 elevi în 12  clase, 1 clasă 

seral cu 28 elevi şi 23 cadre  didactice,  învăţământ profesional cu 146 de elevi,6 clase şi 5 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 MEN.  

 

III. CULTURĂ 

                                              ACTIVITĂȚI CULTURAL-SPORTIVE           

 
Cultura este mecanismul prin care ne definim identitatea ca indivizi, comunități sau națiuni, este un 

element esential al dezvoltării economice și al regenerării sociale și reprezintă un indicator al calității 

vieții și bunăstării individuale.Cultura este o necesitate și o trăsătură a unei comunități dinamice. 

Orașul Deta are o viată culturală variată .La acest fapt a  contribuit Primăria orașului Deta, împreună 

cu Consiliul Local care  a sprijinit activitățile cultural-sportive prin alocarea sumelor din bugetul 

aprobat pe anul 2018 , activităților cuprinse în Agenda manifestărilor cultural- artistice,sportivă și de 

tineret. 

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; 

În cadrul Centrului Cultural al orașului Deta, activează un număr de 5 ansambluri de dansuri populare 



 7 

care au în componența lor copii, tineri,seniori și pensionari.Pe lângă acestea fac cinste orașului Deta 

cele 2 coruri mixte român și maghiar. Ori de câte ori este nevoie, orchestra de muzică populară 

românească care este formată din colaboratori, participă la evenimente din orașul nostru. 

 

 

         ACTIVITĂȚILE  MUZEULUI  ORAŞULUI   DETA  

                                                    2018 

 

 

1. Expozitie permanent; 

2. Simpozioane în cadrul muzeului; 

3. Ore deschise; 

4. Cunoașterea trecutului istoric al orașului nostrum; 

5. Colaborare continuă cu Muzeul Montan din Reșița; 

6. Colaborare cu Muzeul Banatului și Muzeul Satului din Timișoara; 

 

  

  

                                                                Bibliotecă 

 

        Biblioteca orăşenească este situată în clădirea de pe strada Victoriei nr.36.În spaţiul în care 

activează se găsesc 29.643 volume de cărţi  în valoare de 51.466,51 lei, din diferite domenii: literatură, 

istorie, filozofie, ştiinţe sociale, matematică, geografie, literatură pentru copii. Aici se mai găsesc 11 

abonamente  ce constituie colecţii de ziare şi reviste. 

        În cursul anului 2018 nu   s-a cumpărat nici o carte. 

         Pe parcursul anului la biblioteca orăşenească au fost înscrişi un număr de 565 de cititori, care au 

împrumutat 9.912 cărţi şi 1722 ziare şi reviste. Referindu-ne la ocupaţiile cititorilor trebuie să arătăm 

că aceştia sunt: elevi-studenţi - 183, funcţionari - 142, muncitori – 85,alte categorii - 155. În ceea ce 

priveşte vârsta aceştia sunt: până la 14 ani – 161,între 15 - 25 ani - 68, între 26 - 40 ani – 92, între 41 - 

60 ani - 173 şi peste 61 de ani – 71.                             

         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 2018 au fost emise 198 Hotărâri ale Consiliului Local  şi 250 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 2018 

                                                                      -  LEI-  

Nr. 

 crt. 

     Denumirea indicatori   Prevedere  

bugetară   2018 

  Realizare             

         2018 

 Grad 

realizare     

% 

  I  TOTAL VENITURI  23.833.500 23.115.681 96,99% 

  1. Venituri proprii  14.603.030          13.860.794 94,92% 
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  2. 
Sume  defalcate din TVA 4.794.300 4.760.005 99,28% 

  3. 
Donaţii şi sponsorizări    35.020  35.011 99,97% 

  4.  Subvenţii de la bugetul de stat 4.401.150 4.459.871 101,33% 

II  TOTAL CHELTUIELI 24.767.500 23.254.764 93,89% 

1.  

  

U.A.T.O Deta 12.838.900  11.941.106 93,01% 

2. Liceul Tehnologic Sf. Nicolae 616.960 615.560 99,77% 

 3. 
Spitalul orășenesc Deta 11.000.600 10.437.409 94,88% 

 4. 
Grădinița PP 311.040 260.692 83,81% 

III. INVESTIŢII  EXECUTATE          3.681.000           3.137.983  

 

        

85,25%                                              

   

  

 1. 
Bust Ferdinand 60.000 41.650    69,42%  

 2. 
Sistem supraveghere video Deta și Opatița 370.000 344.694 

       93,16% 

 

 3. 
Construcție și dotare Piața Agroalimentară 700.000     689.940    

       98,56% 

  

 4.  
SF și PT locuințe sociale , străzi, trotuare 200.000 188.651 

94,33%  

 5. 
Loc de joacă pentru copii- Ștefan cel Mare și Piața Libertății 50.000 49.861 

99,72%  

 6. 
Extindere rețea canal-ape pluviale str. Revoluției  250.000  234.837 

93,93% 

 7. 
Amenajare străzi  zona PUZ Termal 406.000 323.057 

79,57%  

 8. 
Amenajare strada către fosta Itsaia 600.000 592.146 

98,69%  

 9. 
Amenajare străzi sat Opatița 610.000 516.503 

84,67%  

10. 
Amenajare sens giratoriu Parc Industrial  250.000 147.600 

59,04% 

11. 
Realizare utilități și sistematizare bloc ANL - sănătate 185.000 9.044 

4,89% 

 
 

                        Activitatea în domeniul Protecţiei Civile în oraşul Deta în anul 2017 

 

       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 

NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ,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. 
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       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.În cursul anului s-a achiziționat o sirenă electronica de 8 kw pentru alarmarea populației în 

caz de calamități  natural. În conformitate cu Planul Național de Alarmare, în fiecare miercuri din 

prima săptămână a lunii se execută un exercițiu de alarmare a populației. 

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

oraş a primit calificativul “Bine”  

  

.                                

                                  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 = 4408 

       Din care: 

- Cărţi de identitate eliberate=  3730 

- Cărţi de identitate provizorii eliberate  = 261 

- Menţiuni de reşedinţă aplicate = 417 

- Citaţii restanţieri = 720 

- Actualizări 0-14 ani  in S.N.I.E.P.= 389 

- Menţiuni de deces = 452 

- Menţiuni operative privind schimbarea de nume in SNIEP = 245 

- Comunicări date conf. Lg 677/2001 = 240 

- Eliberări Form.E 401 = 128 

- Menţiuni operative efectuate in SNIEP = 450 

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

- Persoane asistate puse in legalitate = 203 

- Acţiuni cu camera mobilă = 10 

- Urmăriţi generali depistati = 0 

- Elemente semnalate altor formaţiuni = 12 

-  

 

             Menţionăm că în cursul anului 2018, 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. 

 

                 STAREA CIVILĂ 

 

 

          -acte de naştere- 86  

          -acte de căsătorie- 46 

          -acte de deces- 89 

          -dosare de căsătorie întocmite - 46 

          -certificate de naştere eliberate   502, din care:  86  pentru nou-născuţi  şi  416  la cerere 

          -certificate de căsătorie eliberate  87 , din care:  46   la căsătorii curente şi   la cerere 41  
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          -cerificate de deces eliberate  106, din care: 89   la decese curente şi 17   la cerere 

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

          -dosare întocmite pentru transcrierea certificatelor întocmite in străinătate- 26 

          -sentinţe de divorţ din străinătate au fost operate 5,  iar din ţară 23 

          -sentinţe pentru înregistrarea tardivă a naşterii- 7 

          -sentinţă de tăgadă a paterniţăţii- 6 

          -sentinţă de încuviinţare nume- 6 

          -sentinţă de stabilire filiaţie- 6 

          -sentinţă infiere - 1 

          -dosare privind schimbare nume sau prenume pe cale administrativă- 1 

          -dispoziţie pentru scrierea numelui sau prenumelui cu ortografia limbii materne- 0 

          -dispoziţii pentru instituirea curatelei speciale- 0 

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

          -deschiderea succesiunii- 0 

          -menţiuni personale operate 498 şi menţiuni primite de la alte primării, operate-172, înaintate la 

          alte primării-326 

          -menţiuni primite din străinătate şi operate cu aprobarea D.E.P.A.B.D.-4 

          -menţiuni de renunţare la cetăţenia romănă, operate- 0 

          -menţiuni de redobăndire a cetăţeniei romăne, operate- 0 

          -dovezi de celibat eliberate la cerere- 40 

          -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-6 

          -anchete sociale, solicitate de judecătorii- 0 

          -anchete sociale solicitate de poliţie- 0 

          -referate pentru dispoziţia de rectificare- 4 

          -dispoziţii pentru rectificarea erorilor din actele de stare civilă- 45 

          -extrase de pe actele de stare civilă- 80 

       

          

           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 


