PRIMĂRIEI ORAŞULUI DETA

Anul XIII ● Nr. 149 ● Martie 2021 ● Apare lunar ● GRATUIT ● www.detatm.ro

Modificări la taxa de salubritate

Din data de 09.03.2021 până în data de
22.03.2021 Primăria orașului Deta a demarat
procedura de inventariere a numărului de
persoane beneficiare a serviciului de salubritate,
ca urmare a contractării uniui nou prestator.
PEJ COMPANY S.R.L va colecta deșeurile
menajere și reciclabile de pe raza UAT Deta până
la desemnarea prin licitație a unui nou operator
de către ADID DEȘEURI TIMIȘ. Cetățenii care
până in prezent nu au depus DECLARAȚIA
DE IMPUNERE privind stabilirea taxei de
salubrizare pentru persoane fizice conform H.C.L
nr.28 din data de 04.03.2021 sunt rugați să se
prezinte la sediul primăriei pentru a completa

declarația. În cazul în care nu este depusă
declarația de impunere, nu va avea loc colectarea
deșeului menajer și reciclabil. Conform H.C.L
nr.85/30.06.2020 taxa de salubrizare pentru
serviciile de colectare separată și transportul
separat al deșeurilor menajere de la populație
pentru mediul urban va fi de 13,63 lei/persoană/
lună (TVA inclus), iar pentru mediul rural
va fi de 4,96 lei/persoană/lună (TVA inclus).
Problema cetățenilor care până în prezent nu
dețin recipiente de colectare a deșeurilor menajere
și reciclabile se va rezolva în momentul în care va
fi desemnat prin licitație noul operator de către
ADID DEȘEURI TIMIȘ.

Programul reactualizat de colectare al deșeurilor de pe raza UAT Deta

Străzi amenajate în zona Termal

A fost finalizat proiectul de amenjare a străzii Ghioceilor început anul trecut în octombrie.
Amenjarea străzii s-a făcut pe o lungime de 214,46 metri, partea carosabilă având 4 metri. De
asemenea s-a realizat integral trotuarul de pe partea stângă a străzii cu pavaj din dale de beton pe o
latime de 1,5 m. Trotuarul de pe partea dreapta a fost realizat doar partial. S-au realizat și accesele la
proprietăți din pavaj cu dale de beton și ciment pe o lățime de 4 metri de la partea carosabilă până
la trotuar. Strada este prevăzută și cu scurgeri pentru apele pluviale, fiind realizate 9 guri de scurgere.
Întregul proiect a costat 417 mii lei.

Editorial
Petru Roman

Rămân al
dumneavoastră
Așa cum probabil ați aflat
prefectul de Țimiș a emis un
ordin prin care constată încetarea
mandatului meu de primar.
Este vorba de aceeași poveste
veche cu Agenția Natională de
Integritate. Am deja 6 sentințe
care îmi dau dreptate în această
problemă și mai mult cei care
m-au tot atacat au făcut plângeri
penale împotriva prefectului si a
secretarului genaral al Primăriei.
Sunt hărțuit de mai mulți ani
pe această temă, singura mea
vină fiind că m-am străduit să
muncesc pentru omameni, să îmi
fac corect datoria de primar și să
reprezint corect comunitatea care
mi-a acordat încrederea. Dar se
pare că alte interese politice sau
de altă natură sunt peste interesul
cetătenilor și al comunității.
Am încredere în justiția din
România și mă voi adresa din
nou instanței pentru a căuta
dreptatea. Sper că judecătorii
nu se vor lăsa influențați de mai
marii zilei și vor dovedi, așa cum
au făcut și până acum, că sunt
corecți și independenți. Lupta
pe care o duc în ultima vreme
nu este pentru mine ci pentru
voi, cetățenii din Deta și Opatița.
Mi-am pus viața în slujba voastră
și nu am de gând să cedez
presiunilor. Ați avut încredere
în mine acordându-mi votul
dumneavoastră, lucru pentru care
vă mulțumesc încă o dată, și de
aceea voi lupta pentru a-mi duce
mandatul la bun sfârșit și mă
voi supune deciziilor instanțelor
indepndente și neafiliate politic
din această țară. Vă asigur că
indiferent de finalitatea acestor
demersuri în justiție eu voi
rămâne același om, aproape de
voi toți, rămân al dumneavoastră
Petru Roman.
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Dragi Frați Creștini!
NU VĂ TEMEȚI , EU AM BIRUIT LUMEA!
În aceste vremuri grele aceste cuvinte ale
Mântuitorului nostru trebuie să ne întărească în credință,
în speranță și în iubire. Cu ajutorul Lui și noi să biruim
răutatea, ura și indiferența.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti doresc tuturor
credincioşilor din Deta Sărbatări Fericite!

Dragi credincioși catolici,
În aceste vremuri extrem de grele pentru noi toți
Sfintele Sărbători Pascale trebuie să ne readucă speranța
zilei de măine.
Clopotele Învierii să vestească o primăvară
frumoasă, încărcată de bucurii şi de speranţe, energie
nouă şi lumină caldă. Vă doresc din suflet să aveţi parte
de minuni şi să preţuiţi momentele frumoase alături de
cei pe care îi iubiţi.
Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din
suflet. Lumina vine din inima fiecăruia.

Paşte Fericit!

Kedves Keresztény Testvérek!
NE FÉLJETEK, ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT!
A mi Megváltónknak biztató szavai erősítsenek meg minket a hitben,
reményben és szeretetben, hogy az Ő segítségével legyőzzünk mi is minden
rosszat, minden ártalmasat és minden gonoszságot.
Minden kedves dettai hívőnek kívánok Boldog Húsvéti Ünnepeket.
Liebe christliche Brüder!
KEINE ANGST, ICH HABE DIE WELT ÜBERWUNDEN!
Mögen die Worte der unseres Erlösers uns im Glauben, in der Hoffnung
und in der Liebe stärken, damit wir mit seiner Hilfe alles Schädlisce und alles
Böse überwinden können.
Ich wünsche allen lieben Gläubigen von detta ein frohes Osterfest.

Petru Roman

Lokodi Attila preot-paroh.

Centru social multifuncțional cu bani europeni

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul
"Îmbunatățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea
de noi structuri sociale", finanțat prin POR/2018/Regiuni. A
fost semnat și contractul de proiectare fiind desemnate și firmele
executante pentru cele două loturi ale proiectului. Finanțarea are
două mari componente și anume contrucția unei creșe, a unui centru
de zi pentru persoane vârstnice și a unei cantine sociale și o a doua
componentă, care prevede amenajarea de rigole și a unei parcări pe
strada Pădurii și realizarea pistei de biciclete și a trotuarului pe strada
Termal. Cădirea multifuncțională care se va construi în zona Termal
va găzdui o creșă de 40 de locuri pentru copii de grupa mare, mijlocie
și mică, un centru de zi (fără cazare) pentru maxim 50 de persoane și
o cantină socială pentru maxim 50 de persoane. La nivelul terenului
sunt prevăzute circulații pietonale și auto, parcare în incintă, spații de
joacă pentru copii și zone verzi, precum și lucrări de trasee de incintă
pentru instalațiile de alimentare cu apă, canalizare, gaz natural si
electrice generale. În exterior sunt prevăzute și locuri de joacă pentru
copii, bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat și rastel pentru
biciclete. În proiect este prevăzută și o împrejmuirea centrului social
cu gard din plasă de sârmă.

La interior, în partea creșei, clădirea va avea un singur nivel
și va cuprinde sălile pentru grupe de copii, spații complementare
multifuncționale, cabinet medical cu izolator, depozite, grupuri sanitare
cu spălător și duș și o zonă administrativă. Creșa este prevazută cu
doua accese în clădire. Clădirea pentru creșă comunică cu cantina prin
intermediul unui culoar de legătură. Cantina socială este compusă din
sala de mese, bucătărie, depozite, vestiare și grupuri sanitare dar și un
spațiu administrativ. Sunt prevăzute două accese iar clădirea pentru
cantiăa comunică cu creșa, respectiv centrul de zi prin intermediul unor
culoare de legătură. Centrul de zi.pentru persoane vârstnice conține o
zonă socială cu spații social culturale, spații complementare, grupuri
sanitare și spații administrative și o zonă medicală cu cabinet medical
și cameră de gardă, salon infirmerie, vestiare și grupuri sanitare, spații
tehnice, spălătorie și centrală termică. Complexul social va fi prevăzut
cu o platformă menajeră amplasată retras față de zonele de acces care
respectă distanțele minime permise față de ferestrele locuințelor. De la
platforma de gunoi, pubelele vor fi transportate periodic, la aliniament
pentru preluarea deșeurilor de către compania locală de salubritate.
Se vor realiza de asemenea două accese auto, unul pentru parcare pe
aliniamentul existent la strada Termal, respectiv pentru aprovizionare
din strada Narciselor și un acces pietonal din strada Termal. Trotuarele
pietonale se vor executa din dale de beton. Sistemul rutier pentru
platforme va fi realizat din dale de beton așezate pe nisip pilonat și
beton cu fundație de balast compactat. Partea carosabiIă se va încadra
în borduri prefabricate. Persoanele cu dizabilități vor avea acces în toate
zonele parcului deoarece nu sunt propuse diferențe de nivel în zonele
de acces. A doua componentă a proiectului prevede amenjarea de rigole
pluviale, trotuare și piste de biciclete pe străzile Pădurii și Termal dar și a
unei parcări pe strada Pădurii.
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15 Martie - De ziua revoluției pașoptiste
În fiecare an la 15 martie comunitatea maghiară din
orașul Deta sărbătorește izbucnirea revoluției din 1848 de
la Budapesta, în cadrul revoluției pașoptiste din Europa. În
luna februarie la Paris, la 1 martie, la Viena, mai apoi la
Praga și Bratislava după carerevoluția a izbucnit, într-o zi
posomorâtă e primăvară, la Budapesta din celebra cofetăriei
PILVAX, unde revoluționarii în frunte cu Kossuth, Petofi
și Tancsis au continuat valul revoluționar care cuprinsese
Europa. Pentru noi, comunitatea maghiară din Deta,
15 martie a devenit o zi înălțătoare. Dar, iată datorită
pandemiei de coronavirus care a pus stăpânire nu numai
asupra orașului, ci și asupra întregii Europe, am fost nevoiți
să celebrăm această zi într-un grup foarte restrâns. Astfel, a
fost depusă o coroană de flori la placa comemorativă Timary
Ime, simbolul libertății și revoluției pașoptiste din Deta, iar
mai apoi a avut loc un tedeum pentru eroismul celor care au
luptat în aceea perioadă de profunde transfromări. (Libuș
Endre)

Elvira Popescu, Inimă de aur, temperament de foc

Bârfa preferată din salonurile
anilor interbelici se referea la
numărul bărbaților care au trecut
prin budoarul Elvirei Popescu.
Dincolo de viața ei amoroasă rămâne
o mare actriță care a reușit să câștige
simpatia bancherului Rotschild, a
politicianului Jaques Chirac, Pierre
Cardin, Giscard d` Estain și mulți
alții care o priveau și o ascultau cu
admirație. În fiecare dimineață în
timp ce o anumită femeie trecea
agale prin fața palatului regal, colțul
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perdelei de lucru a lui Ferdinand I
se ridica ușor. Suveranul se uita cu
dragoste la cea despre care credea
că este una dintre cele mai frumoase
femei din Țara Românească, dar
despre care se șușotea adeseori
că Ferdinand I a rămas veșnic
neconsolat după plecarea misterioasă
a femeii, pe care o iubea în taină, la
Paris și se numea Elvira Popescu.
Ajunsă la Paris, Elvira era neobosită.
Zbura de la un rol la altul, de la un
teatru la altul și nu cunoștea eșecul.
Louis Verneuil era autorul ei favorit,
cel mai de preț colaborator și omul
care își împărțea iatacul. Cu puțin
înainte de cel de al doilea război
mondial s-a căsătorit cu baronul Foy
Ranit. Louis a plecat în America,
de unde nu s-a întors la Paris decât
după încheierea războiului. Verneuil
a suferit o puternică depresie, din
cauza pierderii Elvirei și s-a sinucis.
Între timp, soțul ei, baronul Foy, urcă
pe scara nobiliară la rangul de conte,
prin moartea tatălui său. La scurtă

vreme, soțul ei moare, lăsându-i o
avere impresionantă și o magnifică
proprietate la Mezy. Elvira, chiar și
în anii 80`, în ciuda vârstei înaintate
și a artrozei care o chinuia, continua
sa ofere recepții fastuoase. Nume
sonore erau anunțate în salonul ei de
pe Strada Foch, din Paris. Nimeni nu
rezista, se pare, farmecului devastator
al româncei, și toți veneau cu brațele
încărcate de cutii de ciocolată și flori.
Ultimii ani din viață și i-a petrecut
pe proprietatea ei de la Mezy, printre
florile ei cele mai dragi, trandafirii
roșii. Grădinile de astăzi ale Genevei
sunt pline de regalele flori care ii
poarta numele Elvirei Popescu. În
anul 1970 primește distincția de
ofițer al Legiunii de Onoare, iar în
anul 1987 premiul Moliere pentru
întreaga activitate. S-a stins din viață
la 12 decembrie 1983 la 99 ani și
doarme somnul de veci în cimitirul
Pere-Lachaise din Paris. (Libuș
Endre )

