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Din partea Primăriei Deta
și a Consiliului Local
Un mărţişor plin de speranţă
cu o primăvara caldă
și cu mult soare!

Petru Roman

1 MARTIE

DRAGOBETE

La mulți ani doamnelor!

1 MARTIE LIN COBOARĂ
PE-O RAZĂ DE PRIMĂVARĂ,
ȘI-ADUCE-N POIANĂ FLORI,
IAR LA FETE ȘI FECIORI
ȘOAPTE DULCI DE AMOR.

DRAGOBETE, DRAGOBETE
DRAG LA FECIORI ȘI LA FETE,
UNDE EȘTI?
NU TE ASCUNDE,
PRETUTINDENI ȘI ORIUNDE.
CĂCI TOȚI TE SĂRBĂTORESC,
CU MULT DRAG ȘI TE IUBESC.

1 și 8 martie este de
fiecare dată un moment

1 MARTIE, MĂRȚIȘOR
VINE LIN, ÎNCETIȘOR,
ȘOPTEȘTE LA AL MEU PUIȘOR
CĂ DE EL MI-E TARE DOR.

DRAGOBETE, DRAGOBETE,
DOAMNE, MULT EȘTI DRAG LA FETE
HAIDE ȘI LE STRÂNGE-N BRAȚE
ȘI LE IA A LOR DULCEAȚĂ.
DRAG LA FETE ȘI FECIORI
CÂND SE-ADUNĂ-N SĂRBĂTORI
JUCÂND PASUL LEGĂNAT
CA LA HORĂ ÎN BANAT.
A. MARIȘ

special. Este săptămâna
în

1 MARTIE VINE, VINE
ȘI SE-OPREȘTE ȘI LA MINE
ȘI-MI ȘOPTEȘTE-NCETIȘOR
CĂ-S CEL MAI DRAG PUIȘOR
ȘI-MI ȘOPTEȘTE LA URECHE
CĂ-S UN OM FĂRĂ PERECHE.
1 MARTIE CÂND VI
SĂ NE-ADUCI DOAR BUCURII
SĂ NE ADUCI SĂNĂTATE
DRAGOSTE ȘI LIBERTATE.
ȘI SĂ SCĂPĂM DE ”COVID”
CĂ PE MULȚI I-O ”MÂNTUIT!”

care

domnișoarele,

doamnele,
mamele,

soțiile, surorile, fiicele sau
bunicile noastre se bucură
de venirea primăverii și
de toți cei care se gândesc
A.MARIȘ

1 si 8 Martie – sărbători ale bucuriei și optimismului
Venirea primăverii este, peste tot în lume,
un motiv de sărbătoare. Multe țări au tradiții
speciale și interesante pentru a se bucura de
faptul că au scăpat de iarnă. Fie că este vorba
de festivaluri ale florilor, de oameni de zăpadă
aruncați în aer, până la bine-cunoscutul nostru
Mărțișor, diversele culturi ale lumii celebrează
în moduri inedite prima zi a lunii martie. Tot în
luna martie avem o altă sărbătoare importantă
în întreaga lume: Ziua Internațională a Femeii,
8 Martie.
Mărțișorul, mic obiect bijuterie prins cu
un șnur alb-roșu, este un simbol al reînoirii
timpului și al renașterii naturii, dar și al
speranței și este dăruit celor drage pentru a
le aduce noroc și belșug. În vechime, pe data
de 1 martie, mărțișorul se dăruia înainte de
răsăritul soarelui, copiilor și tinerilor - fete și
băieți deopotrivă. Șnurul de mărțișor, alb-roșu,
reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă,
căldură-frig, fertilitate-sterilitate, luminăîntuneric. Șnurul era fie legat la mână, fie purtat
în piept. El se purta de la 1 martie până când
se arătau semnele de biruință ale primăverii:

Editorial

se aude cucul cântând, înfloresc cireșii, vin
berzele sau rândunelele. Atunci, mărțișorul fie
se lega de un trandafir sau de un pom înflorit,
ca să ne aducă noroc, fie era aruncat în direcția
de unde veneau păsările călătoare, rostindu-se:
"Ia-mi negretele și dă-mi albetele".
Ziua femeii 8 martie este o sărbătoare cu
totul specială prin care ne arătăm aprecierea
față de femeile din viața noastră. Ziua de 8
martie nu a fost întotdeauna sărbătoarea pe care
o știm astăzi. La început, Ziua Internațională a
Femeii a fost stabilită pe data de 28 februarie
în anul 1909, la inițiativa lui Theresa Malkiel.
Aceasta a fost o militantă a drepturilor femeilor.
Mai apoi, la o conferință din Danemarca din
anul 1910, această chestiune a fost adusă în
discuție. Datorită acestei ședințe și a mai
multor manifestații organizate în diferite
țări, precum Germania și Rusia, ziua de 8
martie a început să fie sărbătorită ca și Ziua
Femeii în țări din întreaga lume. Sărbătoarea a
început să fie celebrată și în cadrul Națiunilor
Unite din anul 1975, când s-a definitivat
internaționalitatea acestei sărbători.

la ele și care le sunt alături
zi de zi. În aceste vremuri
grele pentru noi toți nu pot
decât să le ofer doamnelor
din Deta un mărțișor și
o floare simbolice, prin
intermediul ziarului local.
Îmi doresc ca anul viitor pe
vremea aceasta să ne putem
întâlni și să ne bucurăm
de aceste sărbători speciale
împreună. Vă doresc multă
sănătate, să vă bucurați
de aceste prime zile de
primăvară și să ne revedem
cât mai curând pentru a
sărbători împreună toate
aceste momente deosebite.
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Ce presupune declararea corectă a clădirilor,
terenurilor și a mijloacelor de transport

În vederea clarificării și stabilirii reale a situației fiscale
a contribuabilior, de o mare importanță în construcția
bugetului, pentru corecta inventariere a materiei
impozabile, este necesară declararea corectă a clădirilor,
terenurilor și a mijloacelor de transport, chiar dacă unii
deținători sunt scutiți de plata impozitelor pentru ele.
Astfel conform următoarelor articole din Codul Fiscal
vă invităm la biroul de Impozite și Taxe Locale din
cadrul Primăriei Deta, în vederea înnoirii declarațiilor de
impunere pentru bunurile deținute.
Pentru a întocmi corect declarațiile trebuie să țineți
cont de următoarele prevederi legale.
Art. 461- Declararea, dobândirea, înstrăinarea și
modificarea clădirilor

(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii și
înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației
publice reprezintă o obligație legală a contribuabililor
care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au
fost executate fără autorizație de construire.
(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este
condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de
cadastru și publicitate imobiliară.
Art. 466- Declararea și datorarea impozitului și a
taxei pe teren
(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este
condiționată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de
cadastru și publicitate imobiliară.
Art. 471- Declararea și datorarea impozitului pe
mijloacele de transport
(7) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o
obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri
sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de
transport.
Notă: Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o
obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri
sau reduceri de la plata impozitului pe clădiri, terenuri
sau mijloace de transport!
Declarațiile se pot descărca în format editabil, sau se
pot depune on-line pe site-ul Primăriei Deta!

Locuințe sociale reabilitate, pistă de biciclete și acces auto

S-a finalizat procedura de
achiziții la Proiectul “Îmbunătățirea
calității vieții prin reabilitarea și
consolidarea locuințelor sociale
precum și realizarea pistelor de
biciclete-acces la proprietate și acces
auto la locuințele sociale, oraș Deta,
jud. Timiș”, cod SMIS 123502, ce se
va derula prin contractul de finanțare
cu numărul 6220 din 26.10.2020,
încheiat între Orașul Deta și
Ministerul
Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării și Administrației, prin
Organismul Intermediar Agenția
pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest, Apel : POR/381/13/1/
Îmbunătățirea calității vieții a
populației în orașele mici și mijlocii
din România. Pentru implementarea
proiectului și realizarea obiectivului
de investiție “Îmbunătățirea calității
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vieții prin reabilitarea și consolidarea
locuințelor sociale precum și
realizarea pistelor de bicicleteacces la proprietate și acces auto la
locuințele sociale, oraș Deta, jud.
Timiș”, a fost finalizată achiziția
publică de lucrări prin semnarea
contractelor în data de 18.02.2021
pentru ambele loturi și anume:
LOT 1: “Reabilitare, consolidare,
amenajare corp C2, C3, C4, C5,
C6, C7, schimbare de destinație
în locuințe sociale, oraș Deta,
jud. Timiș, str. 1 Mai, nr. 32A”
P RO I E C TA RE + EX E C U Ț I E ;
Ofertant
câștigator
Asocierea
STRASSEN
UND
BRUECKENBAU
S.R.L.
&
BAUART
INDUSTRIES
S.R.L.-D, valoare contract atribuit
2.577.891,69 lei inclusiv TVA.

Termenul de proiectare (PT, DTAC,
DDE), 3 luni iar durata de execuție
lucrări este de 15 luni, durata de
garanție a lucrărilor fiind de 36 luni.
LOT 2: ,,Realizare piste de
biciclete pe străzile Mihai Eminescu,
1 Mai și Avram Iancu, accese la
proprietate și acces auto la locuințele
sociale, oraș Deta, Jud. Timiș”
P RO I E C TA RE + EX E C U Ț I E ;
Ofertant
câștigător
Asocierea
AXO
UTIL
S.R.L.
&
EUROENGINEERING
TIMISOARA
S.R.L.,
valoare
contract atribuit 1.473.056,60 lei
inclusiv TVA. Termenul de proiectare
(PT, DTAC, DDE), 1 lună iar durata
de execuție lucrări este de 6 luni,
durata de garanție a lucrărilor fiind
de 36 luni.
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Avem multe proiecte importante pentru oraș
Interviu cu primarul Orașului Deta, Petru Roman

Domnule primar, acum la început de an
administrația locală se pregătește pentru începerea
sau continuarea unor proiecte importante pentru
oraș. Ce ne așteaptă în acest an?
Ca în fiecare an avem multe proiecte importante
pentru oraș. Avem o serie de proiecte în implementare,
unele care se vor finaliza în acest an dar și multe proiecte
noi la care vom începe să lucrăm în următoarele luni.
Toate aceste proiecte sunt gândite pentru a crește
confortul urban și pentru a face din Deta un oraș
modern. Facem eforturi pentru a găsi cât mai multe
surse de finanțare iar proiectele europene reprezintă un
ajutor important în acest demers. Nici veniturile locale
nu sunt de neglijat, de aceea este foarte important ca
oamenii să își achite la timp taxele și impozitele. Acvești
bani se întorc în comunitate și rezultatul se poate vedea
la fiecare pas.
Concret care sunt noutățile pe care le vor vedea
locuitorii din Deta în următoarea perioadă?
Probabil cele mai vizibile proiecte ale orașului sunt
cele care se vor finaliza în acest an. Dintre acestea pot să
amintesc de finalizarea lucrărilor la trotuarul de pe strada
Ghioceilor. În luna aprilie se va încheia și proiectul de

extindere, modernizare și dotare la Grădinița cu Program
Prelungit Deta. De asemenea la sfârșitul anului va avea
loc finalizarea unui nou bloc ANL cu 32 de apartamente.
Primăria Deta va finanța utilitățile și parcarea de 32 de
locuri. Lucrăm la modernizarea prin asfaltare a șoselei și a
trotuarului pe strada Pescărușilor, la modernizarea străzii
Carpați (șanț și trotuar), la modernizarea străzilor Anton
Kratzer și Elena Ghenescu (trotuar) și la realizarea unui
teren sintetic în incinta stadionului orășenesc Deta. Se
vor aloca sume de bani Spitalului Orășenesc Deta pentru
a remedia neajunsurile în așa fel încât să poată fi obținută
acreditarea acestuia. S-a predat amplasamentul pentru
construirea unui bloc social cu 32 de apartamente în zona
Tirgu Mare.
De asemenea se continuă proiectele începute anul
precedent și care au termen de finalizare anul viitor, de
exemplu Centrul Cultural construit în Parcul Orașului
Deta.
Vorbeați de finanțări europene. Ce astfel de
proiecte ați pregătit pentru acest an?
A fost câștigată licitația pentru lucrările din cadrul
proiectului: ”Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea
și consolidarea locuințelor sociale precum și realizarea
pistelor de biciclete - acces la proprietate și acces auto
la locuințele sociale, oraș Deta, jud. Timiș.” Astfel,
anul acetsa vor începe lucrările din cadrul proiectului,
care prevede pe lângă realizarea a 11 locuințe sociale,
amenajarea și modernizarea cu piste de biciclete, acces
la proprietate și acces auto pe străzile Mihai Eminescu,
Avram Iancu și 1 Mai.
Totodată se află în desfășurare și procedura de
achiziție a lucrărilor pentru proiectul ” Îmbunătățirea
calității vieții populației orașului Deta prin crearea de
noi structuri sociale, în cadrul căruia vor fi realizate o
creșă, o cantină socială și un centru de zi pentru bătrâni,
dar și amenajarea străzilor cu pistă de biciclete pe străzile
Pădurii și Termal.
În acest moment, se află în evaluare, în fază
precontractuală proiectul prin POR privind schimbarea
tuturor corpurilor de iluminat din orașul Deta, cu noi
corpuri moderne, care funcționează prin sistem led.
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Se schimbă operatorul de salubritate din Deta
Începând cu data de 1 martie două treimi din localitățile județului Timiș,
printre care și orașul Deta vor rămâne fără operator de salubritate. Având în vedere
că începând cu această dată nu va fi posibilă efectuarea operațiunii de colectare a
deșeurilor, se va crea o situație confuză pentru toți cetățenii orașului nostru. Primăria
Orașului Deta împreună cu Prefectura Județului Timiș și Garda de Mediu caută
soluții și sunt încrezători că în cel mai scurt timp această problemă se va soluționa în
cel mai eficient mod cu putință.

S-a implementat proiectul WiFi4EU în orașul Deta !

Prin acest proiect Deta are mai multe puncte de acces public și gratuit
la internet wireless, cu bani europeni câștigați printr-un proiect care a fost
depus direct la Comisia
Europeană. Alături de alte 3
mii de localități din Uniunea
Europeană, orașul Deta a
primit 15.000 Euro pentru
a asigura acces gratuit la
Wi-fi în spațiile publice
din întreaga localitate. În
total sunt 23 de puncte
de acces gratuit în orașul
Deta, echipamentele au fost
instalate în spații publice
interioare și exterioare.
(Galea Stephanie)

CĂSĂTORII
 SEIN MIROSLAV și ANDREI BIANCAROXANA-27.01.2021
 ROMAN FLORIN-MIRCEA și KIS ROBERTAABDREEA-28.01.2021

Le dorim Casă de piatră!
Dumnezeu să o odihnească în pace!
 HARIAN STEFAN,
decedat la data de 20.01.2021 -85 ani
 GANCERENCO ANA,
decedată la data de 22.01.2021-93 ani
 LADANYI ȘTEFAN,
decedat la data de 22.01.2021-82 ani
 FANU ADRIAN-FLORIAN,
decedat la data de 28.01.2021-53ani
 PANTIN DESANCA,
decedată la data de 02.02.2021-89 ani
 CRĂCIUN IDA,
decedată la data de 20.02.2021-80 ani
 ARBA MARIANA-ELEONORA,
decedată la data de 20.02.2021-77 ani

Primăria oraşului Deta transmite familiei
îndoliate, sincere condoleanţe!

Angelica Rozeanu - Prima campioană mondială a României

Angelica Rozeanu (fostă Adelstein,
născută la 15 octombrie, la București)
a scris una dintre glorioasele pagini din
istoria sportului cu mingea de celuloid.
A fost de 17 ori campioană mondială
la tenis de masă, performanță unică în
istoria acestui sport. Prima participare
la Campionatul Mondial de senioare, la
vârsta de 15 ani, s-a soldat cu ajungere
până în sferturi de finală. În cei peste
20 de ani de activitate competițională
(1936-1960) obține 29 de medalii la
Campionatele Mondiale (17 de aur,
5 de argint, 5 de bronz) și 7 medalii la
Campionatele Europene. Cele 17 titluri
de campioană mondială o situaseră pe locul 2 în topul celor mai valoroase
jucătoare, ea fiind inclusă și în Guinness Book of Records. Este membră
în conducerea Swaything Club care cuprinde peste 300 de jucători și
căpitan de echipă care au participat la Campionatele Mondiale. Dar
iată cum povestește cariera ei sportivă minunata noastră sportivă: ”În
anul 1950 m-am dus la Gheorghiu Dej și l-am rugat să lase echipa de
tenis de masă să meargă la Campionatul Mondial de la Budapesta. Nu
a prea fost de acord la început dar l-a rugat și fiica lui, care era una din
prietenele mele, și până la urmă a acceptat. A acceptat cu condiția de a
veni din Ungaria cu titlul mondial. Am onorat promisiunea și m-am
întors de la Budapesta purtând la gât două medalii de aur, una de la
proba simplă și cealaltă cu echipa. Pe drumul de întoarcere am fost
tratați regește. În fiecare gară în care oprea trenul eram întâmpinați cu
fanfară și primeam brațe de flori. Vârful carierei l-am atins în anul 1953,
atunci când am obținut 4 medalii de aur la Campionatul Mondial de la
București, triumfând în toate probele la care am participat și primind
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atunci pentru fiecare medalie câte 6000 lei. Banii ăștia mi-au ajuns sămi cumpăr mobilă de sufragerie și dormitor. De atunci nimeni nu a
obținut 4 medalii la Campionatul Mondial. În clipa de față locuiesc
în Haifa, în Israel. Am venit pentru fiica mea care era inginer la o
fabrică de calculatoare. În primii ani, în Israel, am fost la un club de
aici, dar m-au dat afară la prima restructurare. M-a durut foarte tare
atunci. Tomai eu, campioana mondială, să fiu înlăturată. Atunci miam dat seama că un titlu de campioană mondială nu-ți aduce fericirea”
își vărsa năduful românca noastră. ”Pentru a supraviețui am lucrat la
o fabrică de calculatoare. Trăiesc modest și astăzi, deși în România
proveneam dintr-o familie înstărită. Mama mea avea 44 de hectare de
vie în Vrancea și 750 de hectare pe care le aveam în Cadrilater. Fiica
mea a angajat un avocat pentru a ne câștiga proprietățile dar am pierdut
procesele. Nu se poate așa ceva. Eu am adus atâtea succese pentru țara
mea, iar acum când vreau să mi se facă dreptate, nimeni nu mă bagă în
seamă”, încheie ofurile sale multipla cmpioană. Angelica Rozeanu a fost
în România ultima dată în anul 2003. Fosta mare campioană la tenis de
masă a fost invitată la emisiunea ”Surprize, surprize” difuzată de TVR 1:
”Așa de tare m-am supărat atunci pe Andreea Marin, încât greu mi-am
revenit. M-au ținut două zile închisă într-un hotel din Băneasa. Cu cine
încercam să vorbesc la telefon mi se spune că nu răspunde. Când m-au
invitat în platou, în loc să mă întrebe despre medaliile pe care le-am
obținut pentru țara mea dragă, mi-au spus că am luat un termos după
nu știu ce concurs. Noroc cu președintele Ion Iliescu care m-a văzut la
televizor. În săptămâna următoare m-a invitat la Palatul Cotroceni. M-a
plimbat prin toate camerele de acolo, m-a prezentat și soției lui, Nina.
Ne-am simțit foarte bine împreună. Mi-a mărturisit că mă admira când
eram tânără. Un om deosebit, care m-a făcut să mă simt în România.”,
spune campioana stabilită în Israel. Fotografia ilustrează primul trofeu
de aur din viața campioanei, după mondiala de aur simplu, câștigată la
Campionatul Mondial din 1950 de la Budapesta. (Endre Libuș)

