ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL DETA
PRIMĂRIA
RAPORT
asupra stării generale, economice, sociale, culturale şi administrative
a oraşului Deta în anul 2006.
O deschidere şi transparenţă reală a instituţiei noastre reprezintă şi acest raport
susţinut anual de către primar.
În acest raport, care este o radiografie a activităţii primăriei Deta, se găsesc date
concrete despre felul şi eficienţa în care au fost cheltuiţi banii publici.
În continuare vom reda aspectul real al stării economice şi sociale al oraşului.
I STAREA ECONOMICĂ
1. Agricultura.
Pe raza localităţii se găsesc un număr de 1547 de gospodării cu o suprafaţă de 2264
ha şi 12 unităţi juridice, cu o suprafaţă de 628 ha, rezultând 2904 ha teren agricol pe localitate.
In anul agricol 2006 pe raza localitati Deta, proprietarii de terenuri au beneficiat de
la bugetul de stat de subvenţii privind achiziţionarea de motorina pentru înfiinţarea culturilor de
primăvară şi toamnă conform O.G.Nr.20 din 02.03.2006 şi respectiv Ordinului Ministrului
Agriculturii Nr.605 din 2508.2006.
În ceea ce priveşte reforma în domeniile proprietăţi în baza Legi 247/2005 s-au
înregistrat un număr de 69 de dosare din care trei dosare au fost retrase, iar 66 au fost validate de către
Comisia Judeţeana de Fond Funciar Timiş cu o suprafaţa de 217 ha, care a fost transferata la Comisia
Locala de Fond Funciar Gera Judeţul Timiş, deoarece pe raza oraşului Deta ne având excedent de teren
arabil.
Prin O.G.Nr.42/2004 s-a format Comandamentul Antiepizotic pentru prevenirea
pătrunderii bolii infecto-contagioase cu mare difuzabilitate privind gripa aviara, care a întreprins
măsurile ce se impun conform legii.
Comandamentul a efectuat controale periodice pe toate străzile oraşului Deta şi sat
Opatiţa pentru a fi respectate măsurile ce se impun pentru prevenirea gripei aviare.
În luna decembrie s-au luat măsurile de biosecuritate în exploataţiile de porcine
conform H.G.Nr.1700/2006 prin vaccinarea de pestă porcină, precum şi asigurarea ecarisări teritoriului
administrativ urmând a se încheia contractul cu S.C. “PROTAN” S.A.
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 14 intreprinderi mici şi
mijlocii. Nominalizăm aici doar câteva, mai reprezentative: S.C. FRIESLAND ROMANIA S.A. (fost
BELCAR) şi RO-LAS-NEM, în domeniul industriei alimentare, LUX si ESSEGY- TEX cu activitate
în domeniul confecţiilor textile.
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În cursul anului 2006 un din cele două mari societăţi industriale din oraş a
falimentat. Este vorba de S.A. PLAPAF o unitate de tradiţie în prelucrarea lemnului, care avea în
ultima perioadă, peste 300 angajaţii. Un lucru îmbucurător este faptul că societatea a fost preluată de
un investitor din Italia, care a achitat o parte din datorii şi a început activitatea, angajând începând cu
01.01.2007 un număr de 60 de muncitori.
O altă societate industrială mare este S.C. EYBEL SRL o intreprindere cu profil
textil, care datorită managementului modern este foarte profitabilă şi are tendinţe de extindere a
capacităţilor de producţie, fapt demonstrat prin deschiderea unei noi hale de producţie şi de depozitare
în anul 2006. Această societate cu capital social străin are în jur de 1900 angajaţi, captând aproape în
totalitae forţa de muncă a oraşului şi pe cea din localiăţile învecinate.
În oraşul nostru toate intreprinderile mici, mijlocii si mari, precum şi toate unităţile
prestatoare de servicii şi comerciale, au capitalul integral privat sau de grup, lucru care demonstrează
preocuparea noastră pentru privatizare.
Organele de conducere ale oraşului au sprijinit şi în cursul anului 2006 deschiderea
şi înfinţarea unor activităţii de producţie pe teritoriul urban, care au folosit forţa de muncă locală.
În cursul anului 2006, C.C.I.A.T. a colaborat cu societăţile comerciale din oraşul
nostru, care sunt membre ale Camerei.( S.C. EYBEL SRL, S.C. FRIESLAND ROMANIA S.A.,
NIADAL ABATEX, RO-LAS-NEM şi SC LUX SRL).
Deta dispune de o reţea de gaze naturale neasociate, de sondă, pe întreg teritoriul
orasului, la care sunt racordate atât societăţile comerciale, cât şi gospodăriile populaţiei.
3. Dezvoltarea serviciilor publice locale.
Serviciul Public de Gospodărie Locală are în componenţa sa următoarele activităţi :
A. Activitatea de captare, tratare şi distribuţia apei potabile
B. Activitatea de canalizare, tratarea apelor uzate.
A. În anul 2006 s-a livrat apa potabila catre :
- Populaţie 194.168,592mc, în valoare de 283.896,27 lei
- agenţi
64.551,058mc, în valoare de 140.874,95lei
TOTAL
258.719,65 mc, în valoare de 424.771,22 lei
Producţia de canalizare în anul 2006 a fost de:
- către populaţie 114.183,863mc, în valoare de 94.045,78 lei
- către agenţi 169.293,980mc, în valoare de141.079,34 lei
TOTAL
283.477,843mc, în valoare de 235.125,12 lei
Pe ansamblu anului 2006, Serviciul Public de Gospodarie Locală a realizat :
- venituri
901.343,70 lei
- cheltuieli
726.550,61 lei
Probleme deosebite s-au întimpinat la aducţiunea cu apa de la Jebel unde s-au produs
fisuri şi spargeri de conductă. Pentru remedierea lor s-a achizţionat, din fonduri proprii, un generator
de curent în valoare de 14.321,04 lei şi o motopompă în valoare de 3110.19 lei.
O altă problemă ivită în cursul anului 2006 a fost arderea a doua pompe pentru
forajele de la Deta si Jebel, lucru ce a necesitat achiziţionarea lor, una în valoare de 3501,74 lei, din
bugetul local şi una în valoare de 3110.19 lei , din surse proprii.
În anul 2006 s-au reluat lucrările la cel de-al doilea bazin de acumulare urmând ca în
acest an să se definitiveze aceste lucrări. A fost alocat un fond de 157.000 lei pentru aceste lucrari,
firmei SC SOCOT SA Tg.Mureş.
S-au contorizat cele doua fronturi de captare cu apometrii în valoare de 3604,51 lei,
din bugetul local.
De asemenea s-a continuat introducerea apei şi a canalizării pe străzi.(str.Carpaţi,
str.Călimăneşti, str.Mărăşeşti, str.C.Banlocului ).
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Datorită vechimei, peste 30 de ani, în reţeaua de distribuţie a apei s-au produs
spargeri de conducte şi defecţiuni ale vanelor.
Cea mai grea problemă pe care am avut-o în anul 2006 şi va rămâne în continuare
este calitatea apei, nu tocmai bună. Acest lucru se datorează sistemului învechit de tratare şi filtrare a
apei potabile. Pentru a înlătura acest lucru este necesar a se realiza reparţii capitale a filtrelor, montarea
aparatului de clorinare a cărui valoare este de 10.386,24 lei. Pentru acest lucru este necesar alocarea
de fonduri din bugetul local.
B.În sistemul de canalizare sunt probleme deosebit de grele în funcţionarea staţiei
de pompare SP 1 a căror utilaje sunt vechi de peste 35 ani şi care nu se mai fabrică, deci nu mai avem
posibilitatea de a le repara. De asemenea au un consum mare de energie electrica.
S-a continuat introducerea canalizarii si construcţia unei noi staţii de pompare în
zonele : Str.Carpaţi şi str.Aurel Vlaicu şi zona Termal.
Deasemenea s-a achiziţional şi pus în funcţiune un debitmetru pentru măsurarea
cantităţilor de apa deversată în pârâul Birdeanca, în valoare de 7.444,25 lei, din surse proprii.
Datorită nefuncţionarii treptei biologice apa uzată nu se tratează corespunzator, fapt
care a dus la achitarea catre Apele Romane a penalităţilor privind suspensiile, foarte mari. O parte din
penalităţi s-au încasat de la firmele care se fac vinovate pentru deversarea acestora.
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, o sucursală a Băncii C.E.C., o
Trezorărie, unităţi prin care unităţile economice locale, şi nu numai, derulează zilnic importante
fonduri băneşti. Deasemenea există şi o sucursală a Administraţiei Financiare Judeţene.
Unitatea de transport şi distribuire a energiei electrice CONEL îşi desfăşoară
activitatea într-un spaţiu amenajat şi dotat cu tehnică modernă.
Există în oraş un serviciul public de distribuţie a gazelor naturale de sondă, care
răspunde de buna funcţionare a reţelei de gaz din oraş.
Societatea de Poştă îşi desfăşură activitatea într-un spaţiului din centrul oraşului,
fiind dotat cu mobilier corespunzător şi tehnică modernă.
Prin oraşul nostru trece o linie ferată care face legătura cu Belgradul. Datorită
costului prea mare, transportul de călători şi marfă pe CFR este foarte mic.
În cursul anului 2006, activitatea de transportul local pentru persoane, pe traseul
Deta – Opatiţa se face prin contract de prestării de servicii cu firma de specialitate în transport,
AUTOTIM. Deasemenea transportul persoanelor pe distanţe mari se efectuează de autobuze care
tranzitează oraşul pe ruta Timişoara – Moldova Nouă.
5. Comerţului, presări servicii, turism şi industrie
Pe raza oraşului funcţionează peste 142 de societăţi comerciale cu capital privat şi
cooperatist acoperind o paletă variată de activităţi de la comeţ până la industrie şi turism.
În acest context precizăm că funcţionează:
16 magazine alimentare;
14 magazine nealimentare;
14 unitati de almentatie publică;
4unităţi industriale;
cu un personal angajat între 8 şi 1900 de muncitori, calificaţi în meserii variate; confecţioner covoare
manuale, muncitori industria lemnului, prelucrarea laptelui, iar ponderea cea mai mare la ora actuală o
deţine forţa de muncă ocupată în industria textilă. Anul acesta a funcţionat la întreaga capacitate o
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moară, care deserveşte populaţia oraşului şi a localităţiilor din împrejurime. 49 unităţi de prestator
servicii, precum şi un număr de 30 persoane fizice sau asociaţii famliliale, specializate pe diverse
domenii cum sunt cele de construcţii,reparaţii auto, salubritate, bobinaj, vulcanizare, tinichigerie,
vopsitorie auto, instalaţii sanitate, reparaţii uz casnic, reparaţii TV, ceasuri, ochelari, confecţii
metalice, cioplit marmură, frizerie-coafură, croitorie, cizmărie, foto, copiat acte, asigurări diverse,
cazare, transmisii prin cablu a programelor TV , Poştă, CEC, ş.a.
În oraşul Deta se organizează, în fiecare prima duminică a lunii, târgul de animale,
iar în fiecare duminică se desfăşoară piaţa cu produse agro-alimentare pe acelaşi amplasament de pe
str.Aleea Revoluţiei.
Activităţile cultural-sportive se organizează pe raza oraşului, pe terenul de fotbal al
primăriei oraşului, stadionul “Maracana”, pentru campionatul anual între cartiere, handbal şi tenis de
câmp pe terenul din parcul oraşului.
Sala de sport destinată activităţiilor sportive a elevilor şi tinerilor din oraş
funcţionează la parametri normal. În anul 2006, sala de sport, după terminarea activităţilor elevilor a
fost închiriată sub supraveghere, unor grupuri de persoane fizice pentru a se juca fotbal, handbal sau
tenis de masă, contra unor tarife orare stabilite prin hotărâri ale consiliului local.
În partea vestică a oraşului există un ştrand cu apă termală administrat de S.C.”Lacul
Lebedelor”, care din păcate din an în an arată mai neprimitor, lipst de condiţii de recreere, de dotările
necesare unei staţiuni balneare. Atât primăria, consiliul local, pe de o parte cât şi administratorul pe de
altă parte, nu mai fac investiţii necesare funcţionării în condiţii normale de agrement şi tratament.
În oraş funcţionează un hotel în cadrul complexului “Bellavista” unde veţi găsi
condiţii deosebite pentru cazare şi odihnă, o atmosferă caldă, primitoare.
6) Situaţia infrastucturii.
În anul 2006 au fost organizate licitaţii pentru produse, servicii şi lucrări prin
următoarele proceduri:
a) Douăă licitaţii deschisă pentru execuţie de lucrări “extindere reţele apă, canal
menajer str.Carpaţi, PUZ, str.Mărăşeşti, Călimăneşti, Pădurii. în oraşul Deta şi 2 staţii pompare”;
b)14 cereri de oferte pentru următoerele lucrări:
- extindere reţea canal menajer pe strada Calea Banlocului;
- canal scurgere ape pluviale str.{tefan cel Mare;
- canal scurgere ape pluviale str.Marian Damaschin;
- racord apă canal str.M.Eminescu nr.3;
- lucrări iluminat public parc oraş Deta;
- montare apometru captare Deta;
- canal scurgere ape pluviale Zona Tg.Mare;
- amenajare străzi în oraşul Deta (proiectare);
- instalaţie încălzire apă caldă şi inst utilizare gaze nat.stadion;
- reparaţii şi tratament bituminos simplu pe DC172 km 0+890-4+090;
- instalaţii electrice la imobilul din strada Victoriei nr.36;
- extindere reţele apă şi canal menajer str.C.Voitegului, M.Viteazul,
D.Marian, Şirul Birda, Bistriţei, Sf Ioan, 16 Decembrie;
- procurare plus montaj ferestre cu geam termopan;
- întreţinere cu covor asfaltic str. Nicolae Titulescu;
c) 25 contractări directe
- reparaţii jgheaburi şi burlane imobil strada Înfrăţirii nr.12-14;
- reparaţii învelitoare imobil strada Înfrăţirii nr.9;
- confecţionat pubele coşuri gunoi;
- indicatoare rutiere;
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- copiator xerox 2 buc;
- procurare ţiglă acoperiş;
- întreţinere, reparaţii, jgheaburi acoperiş str Victoriei nr.32;
- procurare cherestea brad;
- montat 2 staţii autobuz;
- procurare întreţinere şi împrăştiere balast, sort şi piatră spartă;
- sistem calcul;
- staţie Allen Heath;
- pompa TWU 4 apă;
- modernizare iluminat public p-ţa Libertăţii;
- contor apă şi filtru;
- reparat instalaţia electrica Jebel foraj;
- S.F. proiect Zona Termal locuinţe;
- schela construcţii 3x7;
- imprimantă EPSON LX 1170;
- sistem calcul 5 buc.;
- plăci gard 88 buc. 23 stâlpi beton;
- ceas electronic;
- Racord electric Zona Locuinţe Termal;
- lucrări climatizare sediu Victoriei nr.32;
- sistem calcul 3 buc..
- montat locuri joacă copii şi bănci;
S-au organizat deasemenea licitaţii pentru vânzarea prin negociere a terenului la
S.C.”LUX”S.R.L., precum şi licitaţii pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie “LAUER” şi
concesionare terenuri pentru construirea case în Zona Termal.
S-au executat următoarele lucrări:
- extindere reţele apă, canal menajer str.Carpaţi, PUZ, str.Mărăşeşti,
Călimăneşti, Pădurii. în oraşul Deta şi 2 staţii pompare;
- extindere reţea canal menajer pe strada Calea Banlocului;
- canal scurgere ape pluviale str.{tefan cel Mare;
- canal scurgere ape pluviale str.Marian Damaschin;
- racord apă canal str.M.Eminescu nr.3;
- lucrări iluminat public parc oraş Deta;
- montare apometru captare Deta;
- canal scurgere ape pluviale Zona Tg.Mare;
- amenajare străzi în oraşul Deta (proiectare);
- instalaţie încălzire apă caldă şi inst utilizare gaze nat.stadion;
- reparaţii şi tratament bituminos simplu pe DC172 km 0+890-4+090;
- instalaţii electrice la imobilul din strada Victoriei nr.36;
- extindere reţele apă şi canal menajer str.C.Voitegului, M.Viteazul,
D.Marian, {irul Birda, Bistriţei, Sf Ioan, 16 Decembrie;
- procurare + montaj ferestre cu geam termopan;
- întreţinere cu covor asfaltic str.Nicolae Titulescu;
- reparaţii jgheaburi şi burlane imobil strada Înfrăţirii nr.12-14;
- reparaţii învelitoare imobil strada Înfrăţirii nr.9;
- confecţionat pubele coşuri gunoi;
- indicatoare rutiere;
- întreţinere, reparaţii, jgheaburi acoperiş str Victoriei nr.32;
- modernizare iluminat public p-ţa Libertăţii;
- reparat instalaţia electrica Jebel foraj;
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- lucrări climatizare sediu Victoriei nr.32;
- montat locuri joacă copii şi bănci
Valoarea totală a lucrărilor de investiţii pe anul 2006 este de 846700 lei iar a
lucrărilor de reparaţii şi întreţinere străzi şi alte lucrări 530419,51 lei lei.
Sau executat reparaţii fond locativ în sumă de 52.281 lei.
În cursul anului 2006 s-au eliberat un nr. de 178 de autorizaţii de construire şi un nr.
de 112 certificate urbanism încasându-se o sumă de 15.151,73 lei.
II.

STAREA SOCIALĂ.

1. Protecţia socială.
Din 229 dosare privind acordarea venitului minim garantat, conform Legii
416/2001, în anul 2006 s-au preluat un număr de 32 dosare.Cu drept de plată la sfârşitul lunii
decembrie 2006 au rămas un număr de 54 familii sau persoane singure
Beneficiarii dosarelor aprobate sunt bătrâni, bolnavi,handicapaţi. Cei apţi de muncă,
au obligaţia să presteze un număr de zile lucrătoare echivalente cu suma de care au beneficiat.
În anul 2006,ajutorul social a fost achitat integral, inclusiv luna decembrie, în suma
totală de 100.979 lei. Sumele au fost primite de la Consiliul Judeţean Timiş.
Toate familiile beneficiare de ajutor social au primit în anul 2006 şi ajutoare pentru
încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Pentru lunile noiembrie 2006martie 2007, total sume achitate în anul 2006 pentru încălzirea locuinţelor cu lemne cărubi sau
combustibili petrolieri, beneficiarilor de ajutor social este de 13.300 lei.
Pentru încalzirea locuintelor cu gaz, pentru perioada noiembrie 2006- martie 2007, sau preluat un numar de 720 cereri.
Pentru încalzirea locuiţtelor cu lemne, cărbuni sau combustibiliri petrolieri, pentru
familiile şi persoanele singure, altele dacat cele beneficiare de ajutor social, pentru perioada ianuarie
2007- martie 2007, s-au preluat un numar de 436 cereri.
Alocaţii de stat pentru copii nou-născuţi conform Legii 416/2001, (îndemnizaţii de
naştere)
În anul 2006 s-au întocmit un număr de 38 dosare privind “Alocaţia de stat pentru
copil nou-născut”, acordată mamelor pentru primii patru copii născuţi vi. S-au achitat toate sumele
pentru îndemnizaţia de naştere cuvenite, în sumă totală de 7.410 lei. Sumele au fost primite de la
Direcţia pentru Dialog,Familie şi Solidaritate Socială Timiş..
Ajutoare de urgenţă. În anul 2006 s-au acordat un numar de 3 ajutoare de urgenţă, în
suma totala de 1.510 lei.
Alocaţii normale
Primăria Deta, prin Compartimentul „Relaţii cu publicul şi asistenţă socială”, a
întocmit şi a pus în plată în anul 2006 un număr de 49 alocaţii de stat pentru copii între 0 - 7 ani.
Sumele pentru aceste alocaţii sunt oferite de Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială
Timiş, respectiv 24 lei/lună pentru fiecare copil.
Alocaţii complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală.
Începând cu luna ianuarie 2006, Primăria a întocmit un număr de 29 dosare, din care
14 pentru familiile monoparentale şi 15 pentru familiile complementare al căror venit este până la 168
lei pe membru de famile pentru a beneficia de acest tip de alocaţie. Sumele pentru aceste alocaţii sunt
oferite de Direcţia pentru Dialog,Familie şi Solidaritate Socială Timiş
Cereri locuinţă
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În anul 2006 s-au depus un număr de 22 cereri privind repartizarea de locuinţe din fondul
locativ de stat şi un număr de 20 cereri pentru repartizare de locuinţe pentru blocurile ce se vor
construi prin A.N.L.
Copii aflaţi în plasament
În cadrul compartimentului „Relaţii cu publicul şi asistenţă socială” se află un număr de 15
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.
Indemnizatii pentru cresterea copiilor pana la 2 ani. Incepand cu luna ianuarie 2006
,Compartimentul „Rela’ii cu publicul si asistenta sociala” a intocmit un numar de 98 dosare privind
acordarea unei indemnizatii in suma de 800 lei/luna. Sumele pentru aceste alocaţii sunt oferite de
Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Timiş.
Cantina sociala. In anul 2006 au beneficiat de o masa pranz pe zi , un numar de 13
persoane, copii si persoane incadrate intr-un grad de handicap.Mesele au fost servite la cantina
Grupului Scolar „Sf.Nicolae” Deta.
2. Utilizarea forţei de muncă.
În anul 2006 nu au fost aduse modificări spectaculoase în evoluţia populaţiei şi a
forţei de muncă din oraşul Deta. Remarcăm doar o creştere a numărului şomerilor, datorită
disponibilizării de muncitori de la SC PLAPAF Deta, care nu au fost preluaţi în totalitate de alte
socetăţii comerciale.
Nr. S p e c i f i c a r e
crt.
1 Total populaţie
6.418
2 Populaţie activă
2.894
3 Populaţie ocupată în:
2.207
- industria lemnului
80
- industria alimentară
220
- confecţii
750
- cooperative meşteşugăreşti şi consum
26
- agricultură
71
- administraţie locală şi justiţie
79
- sănăntate
110
- învăţământ
120
-alţi agenţi economici (comerţ, prestării
691
servicii, etc.)
- alte instituţii
60
4 Fără ocupaţie
57
5 Pensionari din agricultură
164
6 Pensionari de stat
1.456
7 Handicapaţi
72
8 Şomeri
51
9 Elevi şi studenţi
870
10 Preşcolari
205
11 Casnice şi bătrâni
309
3. Starea de sănătate.
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În oraşul Deta funcţionează Spitalul Orăşenesc cu patru secţii şi un numar de 70
paturi, plus 9 paturi pentru însoţitori, repartizate după cum urmează :
- secţia INTERNE = 20 paturi
- secţia CHIRURGIE + ATI = 15 paturi
- secţia OBSTETRICĂ GINECOLOGIE + NOU NĂSCUŢI = 10 paturi
- secţia PEDIATRIE = 25 paturi cu 9 paturi pentru însoţitori
- cabinet TBC
- cabinet Planificare familială
Spitalul Orăşenesc Deta este deservit de următorul personal :
- meidci primari şi specialişti = 13
- medici rezidenţi = 1
- cadre medii = 33
- personal auxiliar sanitar = 41
În secţiile Spitalului Orăşenesc Deta, în anul 2006 s-au înregistrat aproximativ 3.000
internări unele dintre ele cu însoţitori.
La nivel de oraş funcţionează 3 cabinete ale medicilor de familie ce deservesc
populaţia oraşului Deta înscrise pe listele acestor medici. La fiecare din aceste cabinete pe lângă
medici îşi desfaşoară activitatea şi câte o asistentă medicală.
De asemenea în oraş mai funcţionează următoarele cabinete de specialitate private :
stomatologie-4; interne-1 ; chirurgie-1 ; obstetică-ginecologie-1 ; pediatrie-1 ; dermato-venerologie-1 ;
oftalmologie-1 ; O.R.L.-1 ; psihatrie-1.
Cele doua farmacii private din oraş deservesc populaţia din teritoriu, care au contract
cu CASJ pentru eliberea de medicamente în regim compensat şi gratuit. În cursul anului 2006 s-a
deschis o farmacie naturistă.
În structura asistenţei medicale pentru preşcolari mentionăm un cămin cu orar
prelungit al Ministerului Învăţământului deservit de 2 cadre medii.
b) Propuneri
Referitor la propunerile, care să aibă drept urmare îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei ar fi de subliniat:
- asigurarea tratamentelor injectabile în tot cursul zile la nivelul cabinetelor medicale (pâna la
ora 20,00) ;
- o dotare corespunzătoare pentru a avea o calitate superioară a actului medical ;
- creearea unor locuri de muncă pentru a creşte astfel standardul economic al populatiei ;
- o urmărire în teritoriu la nivelul medicilor de familie a cazurilor de TBC şi trimiterea acestora
la Cabinetul de pneumoftiziologie pentru a fi luate în evidenţă şi dispensarizate ;
- urmărirea bolnavilor pentru a nu ajunge la spital cazuri extrem de grave.
4. Învăţământ.
Învăţămantul în oraşul Deta se bazează pe urmatoarele cicluri:
1. Preşcolar, gradiniţa P.N. – nr. copii - 75
gradiniţa P.P. – nr. copii - 124
gradiniţa OPATIŢA – nr.copii - 15
La numărul total de copii preşcolari sunt 12 grupe, la care activează l8 educatoare şi
7 personal de srevici. Activităţile sunt desfăşurate în doua cladiri a căror stare fizică este bună.
2. Învăţământul primar cuprinde un numar de 316 elevi repartizaţi în 17 clase cu
17 învăţători. Activităţile sunt desfăşurate în trei clădiri, două în Deta pe strada Mihai Viteazul nr.12
şi Stefan cel Mare nr.3, una în Opatiţa cu clase simultane I-III şi II-IV.
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3. Învăţământul gimnazial cuprinde 354 elevi repartizaţi în 16 clase şi 24 cadre
didactice. Activitatea se desfăşoară într-o cladire de str. Victoriei nr.50.
4. Învăţământul liceal cu profil real, uman, industrial cu 332 elevi şi 27 cadre
didactice şi cu frecvenţă redusă 83 numar de elevi.
5. Învăţământul profesional cu profil - prelucrarea lemnului şi textil cu un numar de
268 elevi deservit de cadre 7 didactice plus 5 maiştri instructori. Activităţile de învăţământul liceal şi
profesional se desfăşoara în clădirile de pe str. Mihai Viteazul 12 şi str. Infrăţirii nr.7 (atelier şcoală) .
Clădirile se prezintă în stare bună, exceptie facând atelierul şcoală, care va necesita o reparaţie amplă.
Profilul textil beneficiază de un atelier cu aparatură foarte modernă dotat în
parteneriat cu SC Eybl SRL.
Gradul de dotare pentru toate formele de învăţământ din şcoală este corespunzător,
existând posibilitatea de îmbunătăţire în limita condiţiilor materiale.
Dotările cele mai semnificative, şcoala, le-a obţinut din banii alocaţi de către
Consiliul Local, proiecte, venituri proprii, donaţii şi sponsorizări şi de la MECT.
În cursul anului 2006 a rămas ca obiectiv nerealizat finalizarea centrului social şi
clubul elevilor în cladirea de vis-a- vis de liceu. Prin darea în folosinţă a acestui centru, şcoala va
deveni scoală comunitară, prestatoare de servicii educationale pentru comunitate.
Contăm şi mai departe pe ajutor bugetar din partea Consiliului Local al oraşului,
chiar dacă bugetul este limitat. Înţelegem limitarea bugetului, dar şi noi, la rândul nostru trebuie să fim
înţelşi că toare cheltuielile pentru apă, canal, curent, gaz, telefon etc, cresc exponenţial, cea ce ne face
să nu putem derula plăţile aşa cum am dori sau cum ni se cere.
Din punct de vedere intructiv şi educativ constatăm că şi în anul 2006 au rămas
aceleaşi puncte slabe cum ar fi: numărul mare de cadre didactice navetişti, care nu muncesc cu dăruire
şi sacrificiu pentru localitate. Poate acest lucrur este compensat, dar nu îndeajuns, de profesionalitatea
altor cadre, profesionalitate ce s-a dobândit prin perfecţionare şi formare continuă.
III.

CULTURĂ

Casa de Cultură
Casa de Cultură a oraşului organizează diferite spectacole şi alte manifestări
specifice tinerilor din Deta.
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.Spectacol folcloric al Casei de cultură Deta în comuna Moravita
3.Campionat de mini-fotbal la sala de sport
4.8 Martie-ziua femeii – martie
5.Revoluţia paşoptistă – martie
6.Seară dedicată epigramei –aprilie
7.Teatru pentru copii şi tineri Merlyn din Timişoara – aprilie
8.Fesativalul folcloric ,,Vetre străbune,, faza zonală – aprilie
9.Tradiţii şi obiceiuri ale minorităţilor din oraşul nostru – aprilie
10.Ziua Europei – mai
11.Eroii neamului – mai
12.Concurs de pescuit sportiv – mai
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13.1Iunie-ziua internaţională a copilului – iunie
14.Spectacol folcloric multietnic – iunie
15.Festivalul folcloric ,,Vetre străbune,, faza judeteană – iunie
16.Participarea formatiei de dansuri populare la un spectacol din localitatea Bordany din
Ungaria cu care oraşul nostru este înfrăţit – iunie
17.Maracana-seniori şi juniori – iulie
18.Perfectionarea continua a formatiei de dansuri populare
19.Participarea formatiei de dansuri populare la ,,Zilele orasului Gătaia,,-iulie
20.Spectacol folcloric cu ansamblul Casei de cultură – august
21.Spectacol folcloric al Casei de cultură Deta în satul Butin – august
22.Campionat de table – septembrie
23.Circul ,,Selinii”din Bucureşti – septembrie
24.Balul strugurilor la Opatiţa – octombrie
25.Zilele clubului orăşenesc – noiembrie
26.Balul bobocilor – noiembrie
27.Ziua Naţională a României – decembrie
28.Manifestări culturale dedicate zilei şcolii – decem
29.Spectacol folcloric iteretnic ,,Buchete de pe meleaguri bănătene,,-dec.
30.Sărbătoarea ,,Pomului de Crăciun” - decembrie
Bibliotecă
Biblioteca orăşenească este situată în clădirea de pe strada Victoriei nr.16 şi în
spaţiul în care activează se găsesc 30.748 volume de cărţi din diferite domenii: literatură, istorie,
filozofie, ştinţe sociale, matematică, geografie, literatură pentru copii, etc. Aici se mai găsesc 6
abonamente ce constituie colecţii de ziare şi reviste.
În cursul anului 2006 sau cumpărat 330 volume de cărţii în valoare totală de 4.382
lei.
Pe tot parcursul anului la biblioteca orăşenească au fost înscrişi un număr de 617 de
cititori, care au împrumutat 17.217 cărţi şi 3.190 ziare şi reviste. Referindu-ne la ocupaţiile cititorilor
trebuie să arătăm că aceştea sunt: elevi-studenţi - 199, funcţionari - 140, muncitori - 221, alte categorii
- 57. În ceace priveşte vârsta aceştia sunt: până la 14 ani - 61, între 15 - 25 ani - 225, între 26 - 40 ani 201, între 41 - 60 ani - 106 şi peste 61 de ani – 24.
Biblioteca este gestionată şi deservită doar de o singură persoană, care în cursul
anului s-a străduit să organizeze cu ocazia diverselor evenimente, recenzii de carte, expoziţii de carte şi
reviste, simpozioane tematice.
Muzeu
Modul sistematic de aranjare scoate în relief şi face cunoscut valoarea pieselor
vechi din muzeu, care atestă existenţa străveche a formelor de organizare sociale pe raza oraşului
nostru. Într-o încăpere se află expuse obiecte, documente, diplome şi fotografii care atestă în timp
activitatea pompierilor voluntari din oraş.
Muzeul oraşului Deta are următorul program pentru vizitatori:
- luni intre orele 10.00-12.00
- miercuri între orele 12.00-14.00
Muzeul poate fi vizitat de grupuri organizate şi în alte zile, stabilite de comun acord.
În această categorie sau încadrat în primul rând clasele liceale şi gimnaziale care au desfăsurat câte o
lectie de istorie în cadrul muzeului.

10

Formatia de pompieri militari din Deta, membrii Biserici ,,Shalom,, din Deta, cls. a
opta de la ,,Scoala generală Denta,, vizitatori din tară si străinătate, sunt câteva exemple a celor care au
solicitat vizitarea mizeului în alte zile decât cele mentionate.
ACTIVITĂTI ÎN CADRUL MUZEULUI
- Ore de istorie specifice fiecărei clase
- Trecutul social si cultural al oraşului nostru
- Contributia minorităţilor etnice în dezvoltarea economică a oraşului
- Conservarea portului şi a traditiilor populare
- Pompierii - în ajutorul cetătenilor
- Să ne cunoastem trecutul
IV. STAREA ADMINISTRATIVĂ
Pe parcursul anului 2006 au fost emise 108 Hotărâri ale Consiliului Local şi 1090
Dispoziţii ale primarului. Nu a fost atacată în contecios nici o hotărâre.
La Legea 10/2001 au mai rămas de soluţionat 8 dosare.
Relaţiile cu Consiliului local, cu Consiliul Judeţean Timiş şi Prefectura Judeţului
Timiş au fost foarte bune.

Nr.
crt.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II

Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006
- LEIDenumirea indicatorilor
Plan an
Realizat
2006
2006
6.924.740
6.228.776
VENITURI TOTAL D.C.
- venituri proprii
1.887.000
1.511.453
- cote defalcate din impozit venit
- sume alocate de consiliul judeţean
ptr. echilibrarea bugetelor locale
-Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru bugetele locale
-Donatii si sponzorozari
-Subvenţii de la bugetul asigurărilor ptr.
Şomaj
catre
bugetele
locale,ptr.finanţarea programelor ptr.
ocuparea temporară a fortei de muncă
CHELTUIELI TOTAL
- învăţămînt
- buget local
- spital
INVESTIŢII
Alimentare cu apa retea oras rezervor
Canal menajer
Proiect,studiu fezeabilitate drumuri,
racordare retea electrica zona Termal
Drum Deta-Opatita
IMPRUMUT CONTRACTAT

Procent
%
89,95
80,10

1.273.000

1.388.035

91,71

613.230
3.132.510

478.480
2.832.793

77,98
90,45

5.000

4,202

84.04

14.000

13.813

98,66

6.924.740
6.171.151
2.965.040
2.725.688
3.859.700
3.372.083
100.000
73.380
PLAN
REALIZAT
217.766
28.008

89,12
91,94
87,35
73,38
Procent
217,77
28,01

78.982

78,98

PLAN

119.134
REALIZAT

119,13
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Alimentare cu apa
Canal menajer

149.800
1.112.000

144.949
648.620

96,76
58,32

Activitata în domeniul Protecţiei Civile în oraşul Deta în anul 2006
Conform Legii protecţiei civile nr. 106, protecţia civilă este o componenţă a apărării
naţionale şi cuprinde ansamblul măsurilor adoptate şi activităţilor desfăşurate în scopul asigurării
protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a factorilor de mediu în caz de
război sau dezastre.
În oraşul nostru, în anul 2006 s-au executat aplicaţii cu Statul Major de protecţie
civilă atât în săli de pregătire cât şi în teritoriu.
În luna mai elevii din oraşul Deta au participat la faza pe judeţ a concursului de
protecţie civilă unde au ocupat locul III pe judeţ, fiind foarte bine pregătiţi.
În anul 2006 în luna septembrie am avut o aplicaţie de protecţie civilă la care au
participat 87 persoane din cadrul poliţiei, pompieri şi echipe de protecţie civilă locală, la acest
exerciţiu am obţinut calificativul ’’ foarte bine’’.
În anul 2006 Consiliul local a aprobat pentru Protecţia Civilă o sumă de 3.000 lei,
din care s-au cumpărat 2 drujbe şi un televizor.
Pe perioada de iarnă 2006-2007 protecţia civilă s-a pregătit cu utilaje de dezăpezire.
Cetăţenii oraşului Deta au dreptul şi obligaţia de a participa la activităţile de
pregătire în vederea cunoaşterii şi aplicării regulilor şi măsurilor de protecţie civilă.
Autoritate tutelară, stare civilă.
In cursul anului 2006, la Compartimentul de Stare Civilă şi Autoritate Tuteleară, au
fost înregistrate următoarele acte şi fapte de stare civilă şi autoritate tutelară,
- acte de naştere-123
- acte de căsătorie-48
- acte de deces-82
- dosare de căsătorie întocmite-48
- certificate de naştere eliberate la cerere-286
- certificate de căsătorie eliberate la cerere-31
- certificate de deces eliberate la cerere-38
- procese-verbale de amendă,pentru eliberarea certificatelor-5
- dosare întocmite pentru transcrierea certificatelor întocmite în străinătate-10
- sentinţe de divorţ operate-8
- sentinţe de rectificare operate-3
- sentinţe de tăgada paternităţii-2
- sentinţe de încuviinţare de nume-5
- sentinţe de stabilire a filiaţiei-0
- dosare privind schimbarea numelui sau a prenumelui-2
- dispoziţe pentru scierea numelui sau a prenumelui cu ortografia limbii române-6
- dispoziţii pentru instituirea tutelei-0
- dispoziţii pentru instituirea curatelei-23
- referate şi anchete întocmite pentru dispoziţiile de curatelă-25
- deschiderea succesiunii-74
- menţiuni personale şi menţiuni primite de la alte primării,operate pe acte-472
- diverse menţiuni primite din străinătate şi operate cu aprobarea INEP-3
- menţiuni de renunţare la cetăţenia română,operate pe acte-11
- menţiuni de redobândire a cetăţeniei române,operate de acte-2
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-

dovezi de celibat eliberate la cerere-15
situaţii lunare transmise la SPCLEP Deta-36
situaţii lunare transmise la Cons.Jud.Timiş,Starea Civilă-12
situaţii semestriale transmise la Cons.Jud.Timiş,Starea Civilă-2
diverse adeverinţe şi dovezi de stare civilă-17
anchete sociale,solititate de judecătorii-17
anchete sociale solicitate de poliţie-2.
referate pentru dispoziţia de rectificare
dispoziţii pentru rectificarea erorilor din actele de stare civilă.
Domnilor Consilieri, problemele prezentate astăzi în faţa Dumneavoastră trebuie să
le aveţi în vedere, în viitor, pentru analiză şi adoptarea de hotărâri, care să ducă la o dezvoltare şi
prosperitate a comunităţii locale.
*
Starea economică şi socială reprezintă într-o mare măsură o oglindă a activităţii
noastre, atât a organului executiv cât şi a organului deliberativ, care conduc destinele comunităţii,
comunitate care şi-a dat votul atunci când ne-a ales în fruntea sa.
În continuare, consider că prin participarea locuitorilor urbei la luarea deciziilor, la
procesul administrativ într-un mod corect, pertinent şi deschis, vom putea să îmbunătăţim eficienţa şi
calitatea muncii noastre. Acest lucru se va putea realiza atât prin dezbateri publice organizate, cât şi
prin participarea cetăţenilor la şedinţele de consiliu.
PRIMAR,
CRĂCIUN BUHAŞ
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