ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL DETA
PRIMĂRIA
RAPORT
asupra stării generale, economice, sociale, culturale şi administrative
al oraşului Deta în anul 2014
Principalul obiectiv al activităţii noastre este acela de a crea o administraţie publică
locală eficientă, în folosul cetăţeanului. Dezvoltarea oraşului Deta trebuie să se realizeze echilibrat pe
baza unei strategii de dezvoltare locală pe termen mai lung.
Banii au o importanţă deosebită pentru realizarea unor investiţii de anvergură, dar
trebuie avută în vedere şi gestionarea eficientă a bugetului ţinându-se cont de priorităţile şi nevoile
comunităţii.
Instituţia pe care o reprezint dă dovadă de deschidere şi transparenţă reală şi prin acest
raport susţinut anual de către primar.
În acest raport, care este o radiografie a activităţii primăriei Deta, se găsesc date
concrete despre felul şi eficienţa în care au fost cheltuiţi banii publici.
În continuare vom reda aspectul real al stării economice şi sociale al oraşului.
I STAREA ECONOMICĂ
1. Agricultura.
În cursul anului 2014 la Compartimentul Oficiul de Cadastru şi Amenajarea Teritorului din
cadrul Primăriei oraş Deta s-au derulat următoarele activităţi :
Cât priveşte terenul agricol la data de 31decembrie 2014 patrimoniul oraşului se compunea din
318,8747 ha pasune , 4,3838 ha teren arabil.In cursul anului 2014 prin HCL nr.2 din 28.01.2014 se
stabileşte taxa pentru închirierea păşunii precum şi perioada de păşunat iar prin HCL nr.26 din
04.04.2014 se aproba închirierea prin licitaţie publică a păşunilor aparţinând domeniului privat al
oraşului Deta în suprafaţă de 314.64 ha ,tot prin această hotărîre se aprobă Regulamentul procedurii de
licitaţie.Documentaţia de atribuire privind închirierea pajiştilor precum şi calendarul procedurii privind
închirierea pajiştilor.În luna aprilie a fost publicat anunţul de participare la licitaţie privind închirierea
păşunii, anunţ ce cuprinde toate informaţiile necesare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare a
ofertelor validând câştigătorii, a atribuit suprafaţa de 300.41 ha ,în prima fază prin contracte de
închiriere crescătorilor de animale din localitatea Deta şi satul Opatiţa. Pentru suprafaţa rămasă de
14.23 ha păşune a fost organizată o nouă licitaţie în luna iulie, licitaţie la carea nu au fost depuse
oferte pentru închiriere.
În ceea ce priveşte efectivele de animale pe raza oraşului Deta şi satul Opatiţa în anul 2014 au
au fost înregistrate următoarele efective de animale: bovine adulte 164 capete ,juninci 40 capete ,viţei
20 capete,ovine total 5257 capete ,caprine total 215 capete, ecvine total 8 capete,suine total 220
capete,păsări total 15200 capete.
Ca menţiune privind creşterea sau descreşterea efectivelor de animale se observă o creştere cu
15% a efectivelor de ovine,tendinţă ce continua şi în ani următori.
In sectorul vegetal au fost cultivate în anul agricol 2013-2014 următoarele culturi:600 ha
grâu,430 ha orz, 315 ha floare, 500 ha porumb,110 ha rapiţă, 81 ha orzoaica, 340 ha plante furajere.
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2.Industria.
În oraşul Deta, industria reprezintă segmentul economic în care este cuprinsă
majoritatea populaţiei care lucrează efectiv.
Pe raza oraşului Deta îşi desfaşoară activitatea un număr de 12 intreprinderi mici şi
mijlocii. Nominalizăm aici doar câteva, mai reprezentative: NIADAL, în domeniul comerţului şi a
prestărilor de servicii; RO-LAS-NEM, în domeniul industriei alimentare; LUX si ESSEGY- TEX cu
activitate în domeniul confecţiilor textile confecţiilor (îmbrăcăminte, articole de plajă).
Fabrica specializată în domeniul realizării de tapiţerii auto şi volane PREVENT a
adoptat o strategie de piaţă mai bună şi a reuşit relansarea productiei şi a mărit numărul angajaţilor.
Tot în domeniul cu profil textil funcţionează şi SC TAKATA SA.
SC ALU METALLGUSS SRL produce diverse piese turnate din aluminiu.
Deta dispune de o reţea de gaze naturale neasociate, de sondă, pe întreg teritoriul
orasului, la care sunt racordate atât societăţile comerciale, cât şi gospodăriile populaţiei.
3. Dezvoltarea serviciilor publice locale.
Toate serviciile publice locale care activează în zona administrativă a oraşului Deta
sunt concesionate unor firme cu capital privat.
Firma concesionară a Serviciul de apă şi canal „AQUATIM” Timişoara este dotată
cu utilaje şi scule moderne pentru intervenţii în caz de avarii. Şi în cursul anului 2014 a continuat să
investească în modernizarea instalaţiilor de filtrare, în înlocuirea unor conducte vechi din reţeaua de
alimentare cu apă potabilă a oraşului.
Serviciul de colectare a gunoiului menajer este concesionat unei firme de profil cu
sediul în Bucureşti, SC G&E – INVEST 2003 srl. După cum se poate observa, gunoiul se colectează în
tomberoane şi se tranportă cu o maşină specială pentru transport gunoi. Programul şi orarul de
colectare a gunoiului este respectat pe tot parcursul săptămâni.
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 Trezorărie, societăţi 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 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, 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 2014, activitatea de transport local a fost limitată doar la transportul
elevilor, pe traseul Deta – Opatiţa şi se face cu firma de specialitate în transport, prin contract de
prestării de servicii. Deasemenea transportul persoanelor pe distanţe mari se efectuează de autobuze
care tranzitează oraşul pe ruta Timişoara – Moldova Nouă.
5. Comerţul, prestări servicii, turism şi industrie
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În oraşul Deta funcţionează un număr de 124 societăţi comerciale cu capital privat şi
cooperatist acoperind o paletă variată de activităţi de la comerţ până la industrie şi turism ceea ce este
foarte benefic populaţiei oraşului. Unităţile de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare sunt
foarte numeroase raportat la numărul de locuitori, dar cele 48 de magazine satisfac în totalitate
necesităţile cetăţenilor de la produse alimentare la materiale de construcţii.
Există o serie de unităţi prestatoare de servicii mai exact 19 la număr care acoperă o paletă
variată a acestora, cum ar fi de la spălătorii auto până la firme de construcţii civile şi industriale.
În oraşul Deta se organizează în fiecare primă duminică a lunii târgul de animale, iar în
fiecare duminică se desfăşoară piaţa cu produse agro-alimentare pe acelaş amplasament din strada
Aleea Revolutiei.
În anul 2014 a fost organizată cea de a-V- editie a ZILELOR ORAŞULUI la sfârşitul lunii
iulie.
Acest obicei dorim să-l păstrăm, făcând din el o tradiţie a oraşului unde toţi fii oraşului să se
întâlnească într-un cadru de bună dispoziţie timp de trei zile, în fiecare an la sfarsitul lunii iulieinceputul lunii august
Activitatea sportivă a oraşului se desfăşoara în cadru organizat în sala de sport a oraşului,
maracana şi pe cele două stadioane de care dispune oraşul Deta, unul în oraş, iar cel de al doilea în
satul aparţinător Opatiţa, acesta din urmă fiind dat în folosinţă la finele anului 2011.
Ştrandul Termal al oraşului a fost reabilitat şi dotat cu locuri de cazare in cele 4 camere complet
mobilate si locuri de joacă pentru copii, un chioşc cu produse răcoritoare,şezlonguri,umbrele, etc. In
anul 2013 a inceput constructia unui strand de dimensiuni olimpice pentru locuitorii orasului in aceeasi
locatie. Termen de finalizare –vara anului 2015
Referitor la spaţiile de cazare turistice oraşul are pe raza localităţii un singur hotel, Bellavista cu un
numar 25 de camere.
6. Situaţia infrastucturii.
În anul 2014 s-a completat inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Deta
cu poz. 46 care cuprinde drumul de exploatare în prelungirea străzii Şirul Birda care duce la staţia de
epurare.
La nivel local s-a adoptat:
S-a adoptat Hotărârea Consiliului local al oraşului Deta nr.40 din 29 mai 2014 pentru
modificările survenite în structura patrimoniului privat prin modificarea poziţiilor 82 din anexa 1,
respectiv în urma apartamentării clădirii din Opatiţa nr. 40 au fost introduse apartamentele în
patrimoniul privat al oraşului Deta.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului local al oraşului Deta nr.66 din 29 iulie 2014 privind
modificarea patrimoniului privat anexa 1 poziţia nr.82 cu suprefaţa de teren de 135 mp,teren
aparţinând SAD 1 din clădirea situată în Opatiţa nr.40 şi poziţia 2 prin introducerea terenului
aparţinând casei din strada 1 MAI, nr.9, în suprafaţă de 2338 mp.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului local al oraşului Deta nr.96 din 25 noiembrie 2014 privind
modificarea poziţiei 37 din anexa 5 prin introducerea terenului în suprafaţă
de 672 mp. Aparţinând ap. Nr.2/2 din strada Victoriei nr.70 şi modificarea anexei 1 prin introducerea
în patrimoniul privat a ap.2/2 şi a anexelor din clădirea situată în strda Victoriei nr.70, ăn urma
apartamentării.
Au fost executate în anul 2014 documentaţiile de dezmembrare şi comasare pentru
terenurilor aparţinând strîzilor din Zona Termal Deta şi străzilor din oraşul Deta.
Au fost finalizate şi lucrările de dezmembrare şi apartamentare pentru imobilele situate în
strada Victoriei nr.65,SAD7 şi nr.16, Aram Iancu nr. 16, Calea Voitegului nr.1.
Au fost finalizate lucrările de dezmembrare, alipire şi intabulare a drumului care duce la
Staţia de transfer, colectare deşeuri Deta.
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la început de an 2014; pe parcursul anului 2014; la sfârşit an 2014;
7176 ml
7.176 ml
11939 ml
+ 532 ml
12.471 ml
1675 ml
- 532 ml
1.143 ml
1846 ml
1.846 ml
-____
22.636ml
.
22.636 ml
Pe parcusul anului 2014 s-a asfaltat strada Termal şi parţial strada Aurel Vlaicu pe o lungime de 532
ml.
Trotuare:
la început an 2014
pe parcurs an 2014
la sfîrşit an 2014
- cu dale de beton
4512 ml
4.512 ml
- cu pavele
9949 ml
+ 1857 ml
11.806 ml
- asfaltate
1850 ml
1.850 ml
- betonate
13389 ml
- 1857 ml
11.532 ml
- cu pietriş
390 ml
390 ml
30.090 ml
30.090 ml
Lungimea drumurilor:
- betonate:
- asfaltate:
- neamenajate:
- cu piatră

În cursul anului 2014 s-au amenajat 1857 ml trotuar cu pavele în str.Unirii, A.Iancu,1 Mai.
În parcul oraşului Deta în anul 2014 au fost asfaltate aleei pentru biciclişti în lungime de 781 ml.
În ceea ce priveşte reţelele edilitare, situaţia este următoarea:
la început an 2014
pe parcurs an 2014
la sfârşit an 2014
- apă
22352,50 ml
570 ml
22352,50 ml
- canal
16874,50 ml
1120 ml
17994,50 ml
- reţele ape pluviale
24377,00 ml
24377,00 ml
- modernizare
10650 ml
+ 1230 ml
11880 ml
- nemodernizate
9584 ml
- 1230 ml
8354 ml
- tubulare
4143 ml
4143 ml
Extinderea reţele de apă şi canalizare în oraşul Deta, lucrare ce face parte din proiectul SC
AQUATIM SA pe fonduri europene a fost terminată zona Termal, strada Ştefan cel Mare, Înfrăţirii
şi aducţiunea de ala Jebel mai puţin staţia de pompare de la Jebel.
Au fost vândute 2 imobile închiriate în Opatiţa nr.40 SAD1,strada Mărăşeşti nr.39 şi strada Mihai
Viteazul nr.41 cota de 45/200 către Parohia Ortodoxă Sârbă.
În zona Termal în cursul anului 2014 a fost organizată în luna august licitaţie pentru concesionare
terenuri fiind adjudecate 8 parcele pentru construirea de locuinţe.
In anul 2014 nu s-au plătit taxele şi nu au fost respectate condiţiile privind începerea lucrărilor,
astfel că au fost reziliate contracte la un nr. de 5 parcele.Datorită lipsei fondurilor la bugetul local, în
anul 2014 nu s-a construit nici o locuinţă nouă. Au fost eliberate în anul 2014 un nr. De 72 de
certificate de urbanism şi 41 autorizaţii de construire încasându-se o valoare de lei AC=35.828 lei
CU=2.788 lei total.

II.

STAREA SOCIALĂ.

1. Protecţia socială
Protecţia socială pentru anul 2014
Din 78 dosare privind acordarea venitului minim garantat,conform Legii 416/2001 cu
modificările şi completările ulterioare,în anul 2014 s-au preluat un număr de 8 dosare.Cu drept de plată
la sfârşitul lunii decembrie 2014 au rămas un număr de 25 familii sau persoane singure.
Cei apţi de muncă,au obligaţia să presteze un număr de zile lucrătoare echivalente cu suma
de care au beneficiat.
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În anul 2014,ajutorul social a fost achitat integral,inclusiv luna decembrie 2014.Sumele au
fost achitate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială Timiş.
Toate familiile beneficiare de ajutor social au primit în anul 2014 şi ajutoare pentru
încălzirea locuinţelor cu lemne,cărbuni sau combustibili petrolieri.Pentru lunile noiembrie 2014martie 2014,total sume achitate în anul 2014 pentru încălzirea locuinţelor cu lemne cărubi sau
combustibili petrolieri,beneficiarilor de ajutor social este de 7250 lei.
Pentru încălzirea locuinţelor cu gaz, pentru perioada noiembrie 2014- martie 2015, s-au
preluat un număr de 60 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 2014martie 2015, s-au preluat un număr de 162 cereri.Până la ora actuală s-a achitat integral acest ajutor,
respectiv 5 luni pentru toţi beneficiarii.
Pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică s-au preluat un număr de 3 cereri pentru
acest sezon.
Ajutoare de urgenţă,în anul 2014 s-au acordat ajutoare de urgenţă în sumă de 3.000 lei.
Alocaţii de stat pentru copii
Primăria Deta,prin Compartimentul „Asistenţă socială şi relaţii cu publicul” ,a întocmit şi a
pus în plată în anul 2014 un număr de 63 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 2014,Primăria Deta,prin compartimentul de specialitate, a
întocmit un număr de 17 dosare,din care 8 pentru familiile monoparentale şi 9 pentru familiile
complementare al căror venit este până la 530 lei pe membru de famile pentru a beneficia de acest tip
de alocaţie. Sumele pentru aceste alocaţii sunt oferite de Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţie
Socială Timiş.
Îndemnizaţie pentru creşterea copilului până la 2 ani S-a preluat un număr de 33 dosare
privind acordarea acestei prestaţii în anul 2014.
Cereri locuinţă
În anul 2014 s-au depus un număr de 5 cereri privind repartizarea de locuinţe din fondul
locativ de stat ..
Până la sfârşitul anului 2014 au fost depuse un număr de 118 cereri privind solicitarea
unei louinţe ANL.
Copii aflaţi în plasament
În cadrul compartimentului „Asistenţă socială şi relaţii cu publicul” se află un număr de
25 dosare privind plasamentul unor copii ai căror părinţi i-au abandonat, la o rudă apropiată,în cele mai
multe cazuri la bunici.Aceste dosare se reevaluaează,efectuându-se câte o anchetă socială de două ori
pe an.
Cantina socială.
În anul 2014 au beneficiat de o masa prânz pe zi , un numar de 9 persoane, copii, bătrâni
şi persoane încadrate într-un grad de handicap. Mesele au fost servite la SC „Nemulescu” SRL Deta.
Compartimentul „Asistenţa socială şi relatii cu publicul” a efectuat în anul 2014 un
număr de 320 anchete sociale pentru persoanele care au fost evaluate de Comisia de expertiză
medicală în vederea încadrării într-un grad de handicap.
În cursul anului 2014, Compartimentul „Asistenţă socială şi relaţii cu publicul ” s- a
implicat activ pentru derularea programului privind furnizarea de ajutoare alimentare către persoanele
cele mai defavorizate din comunitate, PEAD 2014, distribuind la un numrăr de 336 persoane ajutoare
alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare: pensionari, şomeri, persoane încadrate
în grad de handicap, familii beneficiare de ajutor social sau alocaţii pentru susţinerea familiei..
2. Utilizarea forţei de muncă.
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Nr. S p e c i f i c a r e
crt.
1 Total populaţie
5949
2 Populaţie activă
2931
- industria lemnului
- industria alimentară
- confecţii
- cooperative meşteşugăreşti şi consum
- agricultură
- administraţie locală şi justiţie
- sănătate
- învăţământ
-alţi agenţi economici (comerţ, prestării
servicii, etc.)
- alte instituţii
3 Fără ocupaţie
101
4 Pensionari din agricultură
81
5 Pensionari de stat
1342
6 Persoane cu handicap
150
7 Şomeri
54
8 Elevi şi studenţi
1110
9
Preşcolari
180

20
102
1402
26
200
150
106
116
608
201

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, având o structură unipavilionară şi o
infrastructură corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii medicale. Este spital
de categoria a IV a.
Spitalul Orăşenesc Deta are următoarea structură:
Secţia medicală
Număr de paturi
Chirurgie generala
7
ATI
3
Interne
21
Obstetrică ginecologie + Nou născuţi
10+2
Pediatrie
10
Cronici
10
Insoţitori
9
Pe lângă compartimentele enumerate, în structura spitalului mai sunt incluse:
Camera de garda, care asigură urgenţele medico chirurgicale
Bloc operator cu două săli de operaţie
Sterilizare
Farmacie cu circuit inchis.
Laborator radiologie şi imagistică
Laborator de analize medicale
6

Cabinet TBC
Cabinet Planificare Familială
Adresabilitatea pacienţilor în anul 2014 a fost de 3181 bolnavi, repartizaţi astfel:
Secţia medicală

Număr pacienţi externaţi an 2014

Pediatrie
Interne
Chirurgie
Obstetrică ginecologie
Nou nascuţi
Cronici
Total

478
1745
365
347
51
195
3181

Spitalul Orăşenesc Deta îşi desfăşoară activitatea în clădirile şi pe terenul care
aparţine autorităţii locale – domeniul public al UAT. Toate clădirile care adapostesc acest spital au fost
modernizate şi reabilitate din fonduri publice.
La nivel de oraş funcţionează 3 cabinete ale medicilor de familie ce deservesc
populaţia oraşului Deta înscrisă pe listele acestor medici. La fiecare din aceste cabinete, pe lângă
medici, îşi desfăşoară activitatea şi câte o asistentă medicală.
De asemenea în oraş mai funcţionează următoarele cabinete de specialitate private:
stomatologie - 4; chirurgie - 1; dermato-venerologie – 1; ORL – 1.
În oraş funcţionează 3 farmacii private pentru deservirea populaţiei din teritoriu, care
au contract cu CJAS Timiş pentru eliberarea de medicamente în regim compensat şi gratuit.
În structura asistenţei medicale pentru preşcolari menţionăm că la creşa şi grădiniţa
oraşului funcţionează 2 asistente medicale.
2. Învăţământ.
Învăţămantul în oraşul Deta se bazează pe urmatoarele cicluri:
1. Preşcolar, gradiniţa P.N. – nr. copii - 41 - 2 grupe
gradiniţa P.P. – nr. copii - 120 – 6 grupe
gradiniţa 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 doua cladiri a căror stare fizică este bună.
2. Învăţământul primar cuprinde un numar de 252 elevi repartizaţi în 14 clase cu
14 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 252 elevi repartizaţi în 10 clase şi 18 cadre
didactice. Activitatea se desfăşoară într-o cladire de str. Victoriei nr.50.
4. Învăţământul liceal cu profil real, uman, servicii şi tehnologic cu 466 elevi în 18
clase şi 32 cadre didactice, învăţământ liceal cu frecvenţă redusă 72 elevi în 2 clase învăţământ
profesional cu 68 de elevi.
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.
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
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înţeleşi 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.
III.
CULTURĂ
ACTIVITĂŢI CULTURAL-SPORTIVE
Activităţile culturale precum şi cele sportive au avut ca bază , respectarea următoarelor
obiective :
- Aniversarea marilor evenimente istorice ;
- Valorificarea tradiţiilor şi a obiceiurilor din spaţiul bănăţean ;
- Promovarea culturii minorităţilor etnice ;
- Promovarea manifestărilor culturale şi sportive ajunse deja la mai multe ediţii ;
1.Participarea formaţiei de dansuri populare românesti pe tvr.2 în direct la emisiunea ,,Căntecul de
acasă,, condusă de Felicia Stoian şi Tiberiu Ceia - februarie
2.Campionat de mini-fotbal la sala de sport-februarie-Cupa,,Mihai Mărgineanţu,,
3. Campionat de tenis de masă – sala de sport - februarie
4. Spectacol artistic dedicat seniorilor din Deta-mai
5.Ruga bănăteană-Opatiţa
6.Înfiinţarea formaţiei de dansuri popularea germane
7.Participarea formatiei de dansuri populare româneşti şi sârbeşti la festivalul concurs “ Lada cu zestre
a neamului” faza zonală şi faza judeţeană
8. Ziua Europei – 9 mai – ieşiri la monument şi spectacol specific dedicat acestei zile
9.Eroii neamului – mai- ieşire la monument atât în Deta cât şi Opatiţa
10.Ziua curăţeniei în oraşul nostru
11.Concurs de pescuit sportiv – mai
12.1Iunie-ziua internaţională a copilului:Activităţi distractive cu grădiniţa, concursuri, program artistic
dedicat copiilor. Concurs de pescuit sportiv pentru juniori.
13. Simpozion în colaborare cu Uniunea Sârbilor din România în vederea sprijinirii localităţilor care
au suferit în urma inundaţiilor din Serbia
14.Ruga Bănăţeană la Deta
15.Spectacol folcloric realizat în colaborare cu localităti din Serbia: Glogoni, Lokve şi Coştei
16 Participarea formaţiei de dansuri popularea sârbeşti la spectacole organizate la Buziaş, Făget,
Timişoara şi Vrşaţ din Serbia
17.Participarea formaţiilor artistice care se află sub egida Casei de cultură la diferite spectacole cât si
la alte evenimente cultural artistice
18.Maracana-seniori şi juniori – iulie
19.Perfecţionarea continuă a formaţiilor de dansuri populare româneşti,sârbeşti şi maghiare-2014
20.Zilele culturale ale oraşului Deta
21.Ruga catolică: parada portului popular şi spectacol în faţa Bisericii Catolice, bal – bulgari, balmaghiari
22.Ruga sârbească
23 Concurs de gătit ,,Ceaunul şi grătarul,,- septembrie Deta şi octombrie Opatiţa
24.Participarea formaţiilor de dansuri populare maghiare şi germane la un spectacol caritabil oferit
Azilului de bătrâni din Ciacova
25 Spectacol inaugural al Centrului cultural al oraşului Deta
26.Spectacol susţinut de un grup de artişti amatori din Čoka cu ocazia zilei de Advent
27.Atelier de confecţionat podoabe pentru bradul de Crăciun
28.Spectacol extraordinar cu ocazia sărbătorilor de iarnă , susţinut de orchestra Consiliului Naţional al
Minorităţilor Române din Serbia
29.Ziua Natională a României - decembrie
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30.Spectacol folcloric cu ocazia Sf. Nicolae la sârbi-decembrie
31.Spectacol folcloric de caritate “ De la inimă la inimă!”în colaborare cu agenţia de modeling “ Anka
Star”
32.Sărbătoarea ,,Pomului de Crăciun” – decembrie
33.Spectacol de Crăciun, în colaborare cu Forumul German
34.Activităţi culturale şi sportive între localităţile Čoka din Serbia şi Deta din România:
- activităţi sportive de sală: baschet, hanbal, mini fotbal-Deta
- concursuri gastronomice
- festivalul toboşarilor –Serbia
35. Raliu automobilistic
Activităţile Muzeului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Expoziţie permanentă
Ore deschise
Vizite atât în grupuri organizate cât şi individual
Colaborarea cu pasionaţi din localitate
Colaborare continuă cu Muzeul Montan din Reşiţa
Colaborare cu Muzeul Banatului şi Muzeul Satului din Timişoara
Prezentarea trecutului cultural al Detei în imagini.
Tradiţii Pascale-încondeiatul ouălelor
Bibliotecă

Biblioteca orăşenească este situată în clădirea de pe strada Victoriei nr.36 şi în
spaţiul în care activează se găsesc 32.605 volume de cărţi din diferite domenii: literatură, istorie,
filozofie, ştiinţe sociale, matematică, geografie, literatură pentru copii, etc. Aici se mai găsesc 11
abonamente ce constituie colecţii de ziare şi reviste.
În cursul anului 2014 s-au cumpărat 241 volume de cărţi în valoare totală de 2.454,47
lei.
Pe tot parcursul anului la biblioteca orăşenească au fost înscrişi un număr de 587 de
cititori, care au împrumutat 11.639 cărţi şi 2.160 ziare şi reviste. Referindu-ne la ocupaţiile cititorilor
trebuie să arătăm că aceştia sunt: elevi-studenţi - 150, funcţionari - 179, muncitori - 145, alte categorii
- 113. În ceea ce priveşte vârsta aceştia sunt: până la 14 ani - 65, între 15 - 25 ani - 130, între 26 - 40
ani - 140, între 41 - 60 ani - 193 şi peste 61 de ani – 59.
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 2014 au fost emise 110 Hotărâri ale Consiliului Local şi 385
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.
Implementarea sistemului de control managerial în cadrul Primăriei oraşului Deta
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Sistemului de management şi control intern urmăreşte implementarea unui sistem de
control managerial intern (SCM) adaptat la dimensiunile, complexitatea şi mediul specifice Primăriei
oraşului Deta, care să vizeze toate nivelurile de conducere şi toate activităţile şi să asigure atingerea
obiectivelor instituţiei utilizând costuri rezonabile. Prin implementarea acestuia se urmăreşte să se
asigure:
eficacitatea şi eficienţa funcţionării structurilor din subordine;
fiabilitatea informaţiei interne şi externe;
respectarea legilor, regulamentelor şi politicilor interne.
Standardele de control intern definesc un minimum de reguli de management, pe care toate
entitatile publice trebuie să le urmeze.
În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi/sau
dezvoltării SCM, primarul oraşului Deta a constituit, prin Dispoziţia nr.3/09.01.2012, reorganizată prin
Dispoziţia nr.49/12.09.2012 o structură cu atribuţii în acest sens.
Stadiul implementării şi dezvoltării SCI/M la nivelul entităţilor publice, precum şi situaţiile
deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, fac obiectul
informării, prin întocmirea de situaţii trimestriale/anuale, care se transmit entităţilor publice ierarhic
superioare, sau după caz MF, la termenele stabilite de acestea.
Măsurile ce au fost puse sau, după caz, urmează a fi puse în aplicare, pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial, la nivelul entităţilor publice, sunt:
• constituirea, prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice, a structurilor investite cu
atribuţii şi responsabilităţi în acest sens;
• elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control managerial care va conţine obiective,
acţiuni (inclusiv cele de perfectionare profesională, atât pentru persoanele cu funcţie de conducere, cât
şi pentru cele de execuţie, prin cursuri organizate de organismele abilitate), responsabilităţi, termene de
punere în aplicare etc;
• îndrumarea metodologica, coordonarea şi monitorizarea cu privire la elaborarea şi implementarea
programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al entităţii;
• transmiterea programelor de dezvoltare şi a actelor de constituire a structurilor, deja menţionate, la
entitaţile publice ierarhic superioare în vederea informarii şi armonizării;
• raportări trimestriale cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemelor de control
managerial în raport cu programele aprobate.
Cele 25 de standarde cuprinse în “Codul controlului intern” sunt grupate, după apartenenţa
lor, în 5 elemente-cheie (domenii) ale controlului intern, astfel:
- mediul de control (6 standarde: etica, integritatea; atribuţii, funcţii, sarcini; competenţa, performanţa;
funcţii sensibile; delegarea; structura organizatorică)
- performanţe şi managementul riscului (6 standarde: obiective; planificarea; coordonarea;
monitorizarea performanţelor; managementul riscului; ipoteze, reevaluări)
- informarea şi comunicarea (4 standarde: informarea; comunicarea; corespondenţa; semnalarea
neregularităţilor)
- activităţi de control (7 standarde: proceduri; separarea atribuţiilor; supravegherea; gestionarea
abaterilor; continuitatea activităţii;
strategii de control; accesul la resurse)
- auditarea şi evaluarea (2 standarde: verificarea şi evaluarea controlului; auditul intern)
Un rol deosebit în implementarea sistemului de control intern managerial se pune pe
perfecţionarea personalului.
Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
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- LEINr.

Denumirea indicatori

crt.

Prevedere

Realizare an

bugetară an

2014

Grad
realizare
%

2014
I

TOTAL VENITURI

15.860.323

15.242.062

96,10%

1.

Venituri proprii

10.257.262

9.832.130

95,86%

4.993.570

4.817.740

96,48%

44.640

44.637

100%

2.

Sume defalcate din TVA

3.

Donaţii şi sponsorizări

4.

Subvenţii de la bugetul de stat

368.001

350.572

95,26%

5.

Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate

196.850

196.983

100%

16.580.323

15.858.631

95,65%

şi prefinanţării
II

TOTAL CHELTUIELI

1.

U.A.T.O Deta

8.355.070

7.937.946

95,01%

Liceul Tehnologic Sf. Nicolae

4.747.580

4.570.866

96,28%

3.

Spitalul orăşenesc Deta

3.477.673

3.349.819

96,32%

III.

INVESTIŢII EXECUTATE

2.

1.

Reabilitare,mansardare si extindere Centru Cultural Deta

2.844.000

1.200.000

2.745.004

1.176.558

2.

Construcţie bazin Strand Termal

140.000

90.329

3.

Schimbător de caldură bazin Strand Termal

130.000

127.204

Proiect modernizare sistem iluminat public

20.000

18.538

4.
5.

Extindere reţea canal-ape pluviale

300.000

294.071

6.

Extindere modernizare străzi

940.000

924.646

7.

Proiecte străzi

114.000

113.658

96,52%

98,05%
65,52%
97,85%
92,69%
98,02%
98,37%
99,70%

Activitatea în domeniul Protecţiei Civile în oraşul Deta în anul 2014
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În conformitate cu Legea Protecţiei Civile nr. 481 /2004, Legea nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, precum şi precizările Inspectoratului de Urgenţă ”Banat” aprobate prin
Ordinul Prefectului nr.122/6.02.2014 la nivelul oraşului s-a organizat Serviciul SVSU Deta prin
Dispoziţia Primarului nr.72/24.02.2014
Grupele de voluntari sunt specializate şi antrenate în permanenţă conform graficului
de pregătire aprobat la nivel de oraş şi ISU “BANAT” pentru alarmarea populaţiei, evacuarea
bunurilor materiale, a animalelor şi a oamenilor în cazuri extreme
La controlul anual referitor la activitatea de P.C. personalul angajat şi voluntar din
oraş a primit calificativul “Bine”
Autoritate tutelară, stare civilă.
In cursul anului 2014,la Compartimentul de Stare Civilă şi Autoritate Tuteleară,au
fost înregistrate următoarele acte şi fapte de stare civilă şi autoritate tutelară,
- acte de naştere-70
- acte de căsătorie-51
- acte de deces-59
- dosare de căsătorie întocmit 48
- certificate de naştere eliberate 300 din care 70 pt.nou-născuţi şi 230 la cerere.
- certificate de căsătorie eliberate 79 din care 51 la căsătorii curente şi 28 la cerere.
- certificate de deces eliberate 71 din care 59 la decese curente şi 12 la cerere.
- procese-verbale de amendă,pentru eliberarea certificatelor la cerere-0.
- dosare întocmite pentru transcrierea certificatelor întocmite în străinătate-25
- sentinţe de divorţ din străinătate au fost operate 2,iar din ţară,au fost operate 11.
- sentinţe pentru înregistrarea tardivă a naşterii-3.
- sentinţe de tăgada paternităţii-2
- sentinţe de încuviinţare de nume-2
- sentinţe de stabilire a filiaţiei-3
- sentinţe înfiere -1
- dosare privind schimbarea numelui sau a prenumelui pe calea administrativa-5
- dispoziţie pentru scrierea numelui sau a prenumelui cu ortografia limbii materne-0
- dispoziţii pentru instituirea curatelei speciale-0
- referate şi anchete întocmite pentru dispoziţiile de instituire a curatelei speciale -0
- deschiderea succesiunii-0
- menţiuni personale-operate 154 şi menţiuni primite de la alte primării,operate -235,
înaintate la alte primarii-126
- menţiuni primite din străinătate şi operate cu aprobarea D.E.P.A.B.D.-7
- menţiuni de renunţare la cetăţenia română,operate pe acte-0
- menţiuni de redobândire a cetăţeniei române,operate de acte-0
- dovezi de celibat eliberate la cerere-25
- situaţii lunare transmise la SPCLEP Deta-12
- situaţii lunare transmise la Cons.Jud.Timiş,Starea Civilă-12
- situaţii lunare transmise la SC INFONOT SYSTEM BUCUREŞTI -12
- diverse adeverinţe şi dovezi de stare civilă-0
- anchete sociale,solititate de judecătorii-0
- anchete sociale solicitate de poliţie-0
- referate pentru dispoziţia de rectificare -5
- dispoziţiie pentru rectificarea erorilor din actele de stare civilă-5
- extrase de pe actele de stare civilă (nasteri, casatorii decese)- 310.
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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,
Ec. PETRU ROMAN
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