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                                                                     R A P O R T
                             asupra stării generale, economice, sociale, culturale şi administrative
                             a oraşului Deta în anul 2012.

                             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 2012 la Compartimentul Oficiul de Cadastru şi Amenajarea 
Teritorului din cadrul Primariei oraş Deta s-a derulat următoarele activităţi, 
                             Ca şi în anul precedent în anul 2012  s-a derulat prin actele normative O.M.AD.R nr  
248/2010 prin care reglementează acordarea de sprijin financiar a schemelor de plăţi  directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, în sectorul vegetal,pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de 
agromediu  cu  modificările  şi  completării  ulterioare  ,producatorii  şi  detinătorii  de  terenuri  s-au 
prezentat   la   Primaria  oraş  Deta  in  vederea  consultări  hărţilor  existente  la  biroul  agricol  pentru 
identificarea blocurilor  fizice a terenurilor  pe care le utilizează şi declararea lor în registru agricol 
pentru eliberarea de adeverinţe în baza actelor deţinute. Deasemenea în baza O.G. nr 1626/2008 s-au 
întocmit  dosare pentru obţinerea  de subvenţi   de 1leu pe litru  de motorina,  sprijin acordat  pentru 
înfiinţarea  de  culturi   agricole  atăt   pentru  culturile  de  primăvara  căt  şi  pentru  cele  de  toamnă, 
verificarea suprafeţelor însămînţate ce au fost declarate şi intocmirea  proceselor verbale de constatare, 
fiind  înaintate  la  Direcţia  Agricolă  Timiş.  În  conformitate  cu  OUG108/2001  coraborat  cu 
O.G166/2002   sau  înregistrat  un  numar  de  11  exploataţi  a  producătorilor  agricoli  care  deţin  şi 
administreaza exploataţiile agricole dimensionate şi sunt înregistrate ca exploataţii fară personalitate 
juridică atît  in sector vegetal   căt  şi in sector zootehnic,  şi apicol  în vederea obţinerii  de fonduri  
europene cît şi subventi naţionale.               
                             În ceea ce priveşte Programul de informare a producătorilor agricoli privind sprijinul  
financiar acordat în anul 2012 cît şi accesarea de fonduri europene de dezvoltare rurală sub denumirea 
CARAVANA  FERMIERULUI  în colaborare cu  D A D R   şi APIA Timiş producători agricoli din  
sectorul vegetal si zootehnic au fost invitaţii în sala de şedinţă a oraşului Deta pentru a fii informaţi 
pentru campania de primăvară cat şi pentru ceea de toamnă a anului 2012.     
                                 

1



                             Pe raza localităţii s-a înregistrat un număr de1629 gospodării cu domiciliul în  
localitate avînd o suprafaţa de 1887,5 ha teren agricol gospodării cu domiciliu în altă localitate dar sunt 
proprietari de terenuri extravilane un numar de 108  în total de goospodării pe localitate de 1737 şi 36 
de societătii juridice cu o suprafaţă de1011,5 ha rezultănd 2899 ha teren agricol localitate. În anul 2012 
s-au  înregistrat  la  registru  agricol  urmatorul  efectiv  de  animale,  bovine  186 cap  ovine  3444 cap, 
caprine 106cap, porcine 220 cap, păsării19400 cap, cabaline 25 cap,familii de albine170 ,deasemenea 
în anul 2012 proprietarii de animale a folosit păşunea comunală cu contracte de închiriere deoarece 
prin Hotârîrea  Consilului local nr  17/2012 din 17 03 2012  s-a perceput taxa de închiriere pe hectar.  
Prin  O.G.42/2004  s-a  reactivat  Comandamentul  antiepizootic  pentru  prevenirea  pătrunderii 
bolilorinfecto contagioase cu mare difuzabilitate ,comandament care a intreprins măsurile ce se impun 
conform Legii nr, 221/2006 . 
                             Conform Legii 247/2005 privind refoma în domeniile proprietăţii,  proprietarii  
precum şi moştenitorii acestora  au  depus 69 de dosare prin care au solicitat suprafata de 237 ha şi s-a  
validat de către Comisia Judeţeană Timiş suprafaţa de 132 ha din care suprafaţa de 112,97 ha prin 
transfer la Comisia locală Giera . Rezerva de teren rămasă la dispoziţia Comisiei locale Deta este de 
6,85 ha

                                                                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 tapiterii 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. n prima jumătate a 
anului 2012 a funcţionat şi  SC TRW SRL. Dar din păcate acum nu mai activează în Deta.
                             SC ALU METALLGUSS SRL este o unitate mai nouă, care  produce diverse piese  
turnate din aluminiu, continuă să-şi mărească producţia şi să mărească numărul angajaţilor.
                              În cursul anului 2012, C.C.I.A.T. a colaborat cu societăţile comerciale din oraşul 
nostru, care sunt membre ale Camerei.( PREVENT,  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.
                             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 2012 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. 
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                                    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 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 2012, activitatea de transportul local afost 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. Comerţului, presări servicii, turism şi industrie 
                             În oraşul Deta funcţionează un număr de 124 societăţi comerciale cu capital privat şi  
cooperatist acoperind o paletă variata de activităţi de la comerţ până la industrie şi turism.În acest  
context  precizăm  ca  numărul  societăţilor  comerciale  de  pe  raza  oraşului  a  crescut  faţă  de  anul 
precedent cu 20, ponderea cea mai mare a noilor societăţi fiind în domeniul agricol, dar şi industrial 
cea 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.  Recent  sa  deschis  un  nou  magazin  de  produse 
alimentare  “PROFI” cu o linie modernă de autoservire 
                             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  spălatorii  auto  până  la  firme  de  construcţii  civile  şi 
industriale.Una din societăţile comerciale care şi-a schimbat proflul în defavoarea cerinţelor cetăţenilor 
Detei este SC AGROFARINE SRL, societae care presta servicii de morărit, şi care acum este doar 
depozit de cereale. 
                             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 Revoluţiei.
                             În anul 2012 a fost organizată  cea  de a III a  ediţie a Zilelor Oraşului Deta la  
sfarşitul lunii iulie. Acest obicei dorim să-l păstrăm, făcând din el o tradiţie a oraşului unde toţi fii 
oraşului să se întalnească într-un cadru de bună dispoziţie timp de trei zile, în fiecare an.
                             Activitatea sportivă a oraşului se desfăşoara în cadru organizat în sala de sport a  
oraşului, şi pe cele două stdioane de care dispune oraşul Deta, unul în oraş,  iar cel de al doilea în satul 
apaţrinător, Opatiţa, acesta din urmă fiind dat în folosinţă la finele anului 2011
                             Ştrandul Termal al oraşului a fost reabilitat şi dotat cu locuri de joacă pentru copii, 
un chioşc cu produse răcoritoare, şezlonguri etc. 
                             Referitor la spaţiile de cazare turistice oraşul are pe raza localităţii un singur hotel,  
Bellavista.
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                                       6. Situaţia infrastucturii. 
                             În cursul anului 2012 au fost efectuate licitaţii directe şi prin SEAP după 
cumurmează:
-Procurare dale de pavare, balast, combustibil , produse birotica şi papetărie,produse curăţenie, diverse 
produse fabricate  si articole conexe, materiale construcţii
-Lucrari de reparatii generale si de renovare – Bazin  Termal
-Lucrari de instalare electrica de echipament  de filtrare - Bazin Termal, Lumini subacvatice
-Limitatoare de viteza
-Reabilitare cladire strand termal si reparatii grupuri sanitare exterioare in orasul Deta
-Lucrari de constructii de parcari –str M.Eminescu
-Lucrari de instalatii electrice-cladire Stranad Termal in Deta
-Placute  indictoare pt denumire starzi si nr.de casa
-chipamente pentru parcuri si terenuri de joaca  Deta –Opatita  si  Deta
-Servicii de topografiecadastru, intabulări,dezmembrări
-Servicii de supraveghere  a lucrarilor-dirigenţie şantier
-Forare puturi de apa
-Lucrari de pavare si de asfaltare
-Lucrari de fatada –reabilitare termica
-Lucrari de amenajare  a terenului asphalt cămin cultural Opatiţa
-Lucrări de îmbrăcare, altele decât pentru Drumuri ( inlocuire borduri Centrul Civic)
-Lucrari de izolare termica gradinita
-Echipament  teren de tenis covor sintetic
-Lucrari de renovare Instalare de usi si ferestre PVC cladiri Ştrand Termal
-Servicii proiectare SCENA in Parc Deta
-Lucrari de constructie scena parc Deta
-Lucrari de asamblare structuri metalice scena
-Servicii  tipografice monografia oraş Deta
-Lucrari de inlocuiri de echipament de iluminat exterior in orasul Deta si Opatita
-Lucrari de instalatie de incalzire centrala la imobilul ,,Biblioteca oraseneasca Deta”
-Reparatii canale  de scurgere menajera oras Deta, blocuri ANL
-Montare gard din panouri metalice mal drept parau Birdeanca
-Reparatii hidroizolatie la acoperis tip terasa necirculabila la Gradinita cu P.P. Deta
-Montare parazapezi la invelitori din tigla din argila arsa, la 3 imobile situate in Deta:str. Victoriei 
nr.32 si 32, M.Eminescu , nr.3
-Servicii de supravegere  a lucrarilor,,Reabilitare, mansardare si extindere Centru cultural
-Lucrari de reparatii invelitoare la imobilul sit. In str. M.Viteazu , nr.1
-Lucrari de balastare ALEE in fata blocurilor ANL, str.Orhideelor, Bl. A si B , Deta
-S.F.+P.T. Bazin de inot   descoperit in baza de agrement Deta
-Servicii  joc de artificii ,,Pomul de Craciun”
-Servicii de inchiriere mijloc de  transport rutier cu sofer
-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice  Lucrari de constructii de cladiri 
vestiare la terenul de sport multifunctional cerere oferta SEAP
-Lucrari de constructii de drumuri secundare (Amenajare strazi –Piata Libertatii)cerere de ofertă SEAP
-Lucrari de ,,Reabilitare, mansardare si extindere Centru cultural Deta”, str.Stefan cel Mare, nr.9, oras 
Deta licitaţie electronica SEAP
                             În cursul anului 2012 s-au realizat următoarele servicii şi lucrări principale:
-Lucrări  de pavare trotuare Strand Termal
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-Lucrari de reparatii generale si de renovare – Bazin  Termal
-Lucrari de instalare electrica de echipament  de filtrare - Bazin Termal
-Lumini subacvatice Bazine Strand Termal
-Limitatoare de viteza strada Mihai Viteazul şi Victoriei
-Reabilitare cladire strand termal si reparatii grupuri sanitare exterioare in orasul Deta,    instalare de 
usi si ferestre PVC
-Lucrari de constructii de parcari –str M.Eminescu
-Lucrari de instalatii electrice-cladire Stranad Termal in Deta
-Placute  indicatoare pt denumire strazi si nr.de casa
-Echipamente pentru parcuri si terenuri de joaca  Deta –Opatita  si  Deta
-Servicii de topografie intabulări si dezmembrari blocuri ANL, Maracana, P-ţa Agroalimentara, Teren 
de sport Opatiţa, apartamente fond locative str.1Maişi Victoriei nr.70
-Servicii de supraveghere  a lucrarilor  dirigentie de santier strada P-ţa Libertăţii
-Forare puturi de apa Tg.Mare, P-ţa Libertăţii , Zona Elena Ghenescu
-Lucrari de pavare si de asfaltare strada Mihai Eminescu
-Lucrari de fatada – reabilitare termică clădire Grup Şcolar str.Mihai Viteazul
-Lucrari de amenajare  a terenului  Camin cultural Opatiţa
-Inlocuiri de borduri centru civic şi plantări de pomi partea nr.impare str.Victoriei si M.Eminescu
-Amenjare bibliotecă Deta strada Victoriei nr.38 zugrăveli, instalaţie gaz, electrică, sanitară, încălzire 
şi amenajări interioare.
-Echipament teren de tenis covor sintetic
-Servicii proiectare SCENA in Parc Deta , lucrari de constructie scena parc Deta lucrari
de asamblare structuri metalice scena
-Reparatii canale  de scurgere menajera oras Deta, strada Ştefan cel Mare,Revolutiei neterminate
-Montare parazapezi la invelitori din tigla din argila arsa, la 3 imobile situate in Deta:str. Victoriei 
nr.32 si 32, M.Eminescu , nr.3
-Reparatii hidroizolatie la acoperis tip terasa necirculabila la Gradinita cu P.P. Deta
-Montare gard din panouri metalice mal drept parau Birdeanca
-Lucrari de pavare parcare Aleea Austriei
-Lucrari de inlocuiri de echipament de iluminat exterior in orasul Deta si Opatita
-Servicii de supravegere  a lucrarilor,,Reabilitare, mansardare si extindere Centru cultural Deta
-Lucrari de reparatii invelitoare la imobilul situat în str. M.Viteazu , nr.1
-Lucrari de balastare ALEE in fata blocurilor ANL, str.Orhideelor, Bl. A si B , Deta
-S.F.+P.T. Bazin de inot   descoperit in baza de agrement Deta
-Amenajare accese la proprietati strada Revolutiei
-Amenajare scurgere ape pluviale strada Stefan cel Mare- continuare
-Servicii  joc de artificii ,,Pomul de Craciun”
-Ghirlande luminoase stradale
-Reabilitare, mansardare si extindere Centru cultural Deta” - S-au continuat lucrările de reabilitare la 
blocurile  , la blocurile A16 din Zona Elena Ghenescu şi Blocul B din strada Ştefan cel Mare nr.25-27 
care au fost finalizate.
- Au fost continuate lucrările la blocurile ANL strada Orhideeelor A şi B, Zona Termal şi care au fost 
terminate şi date în folosinţă. 
-S-au început lucrările la noua staţie de epurare din oraşul Deta  şi la Centrul cultural Deta
                             În anul 2012 nu au survenit modificări în structura domeniului public, aprobate prin  
Hotărâre de Guvern. 
                             S-a adoptat Hotărârea  Consiliului local al oraşului Deta nr.15 din 21 februarie 2012 
pentru modificarile  survenite  în structura patrimoniului  public  prin introducerea  străzilor  din Zona 
Termal şi modificarea străzii Pădurii în urma reabilitării.
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                             S-a adoptat  Hotărârea Consiliului local al  oraşului Deta   nr.20/27.03.2012, privind  
modificarea surbvenita în patrimoniul public al oraşului Deta şi anume modificarea pct.8 din anexa 5, 
prin modificarea suprafeţei la Strandul Termal.
                             S-a adoptat Hotarârea de Consiliului local al oraşului Deta nr.21 din 27.03.2012  
modificarea  poziţiilor  306,307,308  din  anexa  patrimoniului  privat,  terenuri  la  Strandul  Termal 
deoarece au fost modificate suprafeţele prin dezmembrare.
                             S-a adoptat Hotărârea Consiliului local al oraşului Deta nr.39 din 30 mai 2012 prin  
introducerea în patrimoniul  public a drumului  de acces la Centrul de colectare deşeuri  din drumul 
Ofseniţei.
                             S-a adoptat Hotărârea Consiliului local al oraşului Deta nr.45 din 25 septembrie  
2012 prin introducerea de terenuri extravilane în urma schimb teren în Calea Ghiladului drum parc 
industrial şi radierea unor terenuri din Zona Termal atribuite la schimb.
                             Au fost finalizate în anul 2012 documentaţiile de dezmembrare şi comasare pentru  
zona Parc Deta, terenurile pentru Staţia de alimentare cu apă şi foraje Jebel şi Pădureni care sunt în 
faza de avizare la Ministerul agriculturii pentru scoaterea din circuitul Agricola terenurilor.
                             Lungimea drumurilor:la început  de an 2012; pe parcursul anului 2012; la sfârşit an 
2012;
             - betonate:                     7176 ml                               -                             7176 ml
             - asfaltate:                   10947 ml                       +   453  ml                    11400 ml
             - neamenajate:               1994 ml                              -                              1994 ml
             - cu piatră                       1986 ml                      -   140 ml                         1846 ml
             - cu pavele                        210 ml                      -   210 ml                            -____
                                                  22313 ml                      +  103 ml.                       22416 m
                             Pe parcusul anului 2012 s-au pavat 1067 ml pe străzile 1 Mai, Revoluţiei, Calea 
Voitegului, accese fantani.
Trotuare:                 la început an 2011             pe parcurs an 2011           la sfîrşit an 2011
- cu dale de beton           4512 ml                                    -                                   4512 ml
- cu pavele                      7346 ml                               +  1067  ml                       7346 ml
- asfaltate                        1850 ml                                    -                                  1850  ml
- betonate                      15872 ml                              -    1067 ml                       14895  ml
- cu pietriş                         390 ml                                    -                                     390 ml
                                       29970 ml                                     -                                29970 ml
                             În ceea ce priveşte reţelele edilitare, situaţia este următoarea:
                                  la început an 2012          pe parcurs an 2012         la sfârşit an 2012
- apă                                 21023 ml.                               -                         21023 ml
- canal                              14796 ml                                -                         14796 ml
- reţele ape pluviale         24377 ml                                -                         24377 ml
            - modernizate         8335 ml                                -                           8335 ml
            - nemodernizate   11899ml                                 -                          11899 ml
            - tubulare                4143 ml                                -                           4143 ml
                             S-au început canalizări pluviale pe strada Revoluţiei şi Ştefan  cel Mare dar care se  
vor finaliza în anul 2013.
                             Suprafaţa spaţiului verde, componentă a domeniului public al oraşului, este de 22 ha 
şi nu a suferit modificări în cursul anului 2012.
                             Domeniul privat al oraşului Deta a fost aprobat prin HCL Deta nr.18/27.02.2007 şi 
se compune din construcţii( cu destinaţia de locuinţă şi cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă) şi 
terenuri (pentru locuinţe, pentru spaţii cu altă destinaţie, agricole) s-a vandut doar o locuinţa din fondul 
locativ prin OJCVL situată în str.Avram Iancu nr.52.
                             În cursul anului 2010 au început lucrările la cele două blocuri ANL din strada 
Orhideeelor bl. A şi bl.B cu 64 ap şi care au fost finalizate în 2012 şi închiriate tinerilor.
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                             S-a închiriat prin licitaţie toneta din P-ţa agroalimentara, s-a concesionat prin 
licitaţie teren pentru amplasare tonetă în strada Pădurii şi pentru spaţii producţie în Calea Opatiţei.
                             În Zona Termal în cursul anului 2011 au fost organizate în luna mai şi noiembrie 
licitaţii  pentru concesionare terenuri fiind adjudecate 13 parcele pentru construirea de locuinţe, din 
care în anul 2012 nu s-au plătit taxele şi nu au fost respectate conditiile privind începerea lucrărilor, 
astfel că au fost reziliate contracte cu un nr. de 10 parcele.
                             Datorită  lipsei fondurilor la bugetul local, în anul 2012 nu s-a construit nici o 
locuinţă  nouă,  însă  s-au  făcut  reparaţii  la  cele  existente  în  valoare  de  4269,14 lei  la  următoarele 
imobile: Mihai Eminescu nr.4(reparaţii perete exterior).
                             Au fost eliberate în anul 2012 un nr. de 77 certificate de urbanism şi 26 
autorizaţii de construire în valoare de 25.428,77 lei AC+ 6.012,22 lei CU = 31.440.99 lei.

II. STAREA SOCIALĂ.

1. Protecţia socială. 
                           
                             Din 54 dosare  privind acordarea venitului minim garantat,conform Legii 416/2001 
cu modificările şi completările ulterioare,în anul 2012 s-au preluat un număr de 9 dosare.Cu drept de 
plată la sfârşitul lunii decembrie 2012 au rămas un număr de 22 familii sau persoane singure.
                             Beneficiarii dosarelor aprobate sunt bătrâni, bolnavi sau persoane încadrate în grad  
de handicap.Cei apţi de muncă,au obligaţia să presteze un număr de zile lucrătoare echivalente cu 
suma de care au beneficiat.
                             În anul 2012,ajutorul social a fost achitat integral,inclusiv luna decembrie 
2012.Sumele au fost achitate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială 
Timiş.
                             Toate familiile beneficiare de ajutor social au primit în anul 2012 şi ajutoare pentru  
încălzirea  locuinţelor  cu  lemne,cărbuni  sau  combustibili  petrolieri.Pentru  lunile  noiembrie  2012- 
martie  2013,total  sume  achitate  în  anul  2012  pentru  încălzirea  locuinţelor  cu  lemne  cărubi  sau 
combustibili petrolieri,beneficiarilor de ajutor social este de 6380 lei.
                             Pentru incalzirea locuintelor cu gaz, pentru perioada noiembrie 2012- martie 2013, s-
au preluat un numar de 123 cereri.
                             Pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni sau combustibiliri petrolieri,pentru  
familiile si persoanele singure, altele dacat cele beneficiare de ajutor social, pentru perioada noiembrie 
2012- martie 2013, s-au preluat un numar de 56 cereri.Până la ora actuală s-a achitat ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei pentru luna ianuarie 2013, inclusiv, urmând a se achita lunile feb.-martie 2013.
                             Ajutoare de urgenţă. În anul 2012 nu s-au acordat ajutoare de urgenţă si nici ajutoare 
pentru inmormantare.
                             Alocaţii de stat pentru copii
                             Primăria Deta,prin Compartimentul „Relaţii cu publicul şi asistenţă socială” ,a  
întocmit şi a pus în plată în anul 2012 un număr de 50 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 2013,Primăria Deta,prin compartimentul de specialitate, a 
întocmit un număr de 67 dosare,din care 28 pentru familiile monoparentale şi 39 pentru familiile 
complementare al căror venit este până la 370 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.
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                             Îndemnizaţie pentru creşterea copilului până la 2 ani S-a preluat un număr de 35 
dosare privind acordarea acestei prestaţii în anul 2012.
                             Cereri locuinţă
                             În anul 2012 s-au depus un număr de 11 cereri privind repartizarea de locuinţe din  
fondul locativ de stat .şi un număr de 0 cereri pentru repartizarea locuinţelor ce se vor construi pentru 
romi.
                             Până la sfârşitul anului 2012 au fost depuse un număr de 525 cereri privind  
solicitarea unei louinţe ANL. În anul 2012 s-au depus un număr de 157 dosare pentru repartizarea  
acestor locuinţe.Din acestea,  1 dosar a fost  retras în urma cererii  solicitantului,  3 au fost  respinse 
deoarece nu întruneau condiţiile de acces, iar restul au fost introduşi pe listele de priorităţi întocmite în 
acest sens după cum urmează: 76 pentru locuinţe cu 2 camere şi 77 pentru locuinţe cu 1 cameră.La 
locuinţele cu 2 camere, 11 familii au renunţat la repartizarea acestor apartamente.Au fost repartizate un 
număr de 60 apartamente cu 2 camere şi 4 locuinţe cu 1 cameră.                
                             Copii aflaţi în plasament
                             În cadrul compartimentului „Relaţii cu publicul şi asistenţă socială”  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 sociala. In anul 2012 beneficiat de o masa pranz pe zi , un numar de 21 
persoane,  copii  si  persoane  incadrate  intr-un  grad  de  handicap.Mesele  au  fost  servite  la  cantina 
Grupului  Scolar  „Sf.Nicolae”  Deta.Suma  plătită  în  anul  2012  pentru  cantina  socială  a  fost  de  6 
lei/masă/zi, sumă provenită din bugetul local.
                             Compartimentul „Relatii cu publicul si asistenta sociala” a efectuat in anul 2012 un  
numar  de  520  anchete  sociale  pentru  persoanele  care  au  fost  evaluate  de  Comisia  de  expertiza 
medicala in vederea incadrarii intrun grad de handicap.
                             În cursul anului 2012, Compartimentul „Relaţii cu publicul şi asistenţă socială” s- a 
implicat activ pentru derularea programului privind furnizarea de ajutoare alimentare către persoanele 
cele mai defavorizate din comunitate, PEAD 2012, distribuind la un numrăr de 438 persoane ajutoare 
alimentare  care  provin  din  stocurile  de  intervenţie  comunitare:  203  pensionari,  62  şomeri,  144 
persoane încadrate în grad de handicap, 22 familii beneficiare de ajutor social.

                           
  
                                       2. Utilizarea forţei de muncă.
   
Nr.
crt.

S p e c i f i c a r e 

 1 Total populaţie 5963
 2 Populaţie activă 3463

       - industria lemnului 51
       - industria alimentară 102
       - confecţii 1880
       - cooperative meşteşugăreşti şi consum 26
       - agricultură 171
       - administraţie locală şi justiţie 220
       - sănăntate 106
       - învăţământ 141
       -alţi  agenţi  economici  (comerţ,  prestării 
servicii, etc.)

  608

       - alte instituţii      158
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 3 Fără ocupaţie 93
 4 Pensionari din agricultură 140      
 5 Pensionari de stat 1445
 6 Persoane cu handicap 152
 7 Şomeri        63
 8 Elevi şi studenţi 355
9 Preşcolari 210

                                                 3. Starea de sănătate
                                      Structura organizatorică a Spitalul Orăşenesc Deta.
                             Spitalul Orăşenesc Deta se clasifică în categoria spitalelor orăşeneşti, iar după 
patologia pe care o tratează în spital  de îngrijiri pentru acuţi, avînd o structură unipavilionară şi o 
infrastructură 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 8
ATI 3
Interne 15
Obstetrică ginecologie 5
Pediatrie 20
Insoţitori 9
                             Pe lîngă 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
 Cabinet TBC
 Cabinet Planificare Familială

                             Adresabilitatea pacienţilor în anul 2012 a fost de 3033 bolnavi, repartizaţi astfel:

Secţia medicală Număr pacienţi externaţi an 
2012

Pediatrie 599
Interne 1538
Chirurgie 332
Obstetrică ginecologie 527
Nou nascuţi 77
Total 3093

                             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.
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                             La nivel de oraş funcţionează 4 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. Una dintre 
aceste farmacii are ca specific vânzarea produselor farmaceutice naturiste.
                             În structura asistenţei medicale pentru preşcolari menţionăm că la creşa şi grădiniţa  
oraşului funcţionează 2 asistente medicale.
                                 

                                       4. Învăţământ.
                             Învăţămantul în oraşul Deta se bazează pe urmatoarele cicluri:
                             1. Preşcolar, gradiniţa P.N. – nr. copii  -   60

           gradiniţa P.P. – nr. copii   -  135
           gradiniţa OPATIŢA – nr.copii - 15

                             La numărul total de copii preşcolari sunt 11 grupe, la care activează l8 educatoare şi  
10 personal de srevici. Activităţile sunt desfăşurate în doua cladiri  a căror stare fizică este bună. 
                             2. Învăţământul primar cuprinde  un numar de 272  elevi  repartizaţi în  14 clase cu  
14 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  I-IV.
                             3. Învăţământul  gimnazial cuprinde 241 elevi repartizaţi în 8 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  530 elevi şi 34 
cadre   didactice,  învăţământ  liceal  cu  frecvenţă  redusă  55  numar  de  elevi,  învăţământ  liceal  ruta 
progresivă cu 95 elevi repartizaţi în 4 clase şi o clasă învăţământ liceal la seral cu 20 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 
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 2012 au rămas 
aceleaşi  puncte slabe cum ar fi numărul mare de cadre didactice navetişti.
                   

II. CULTURĂ
                                       Casa de Cultură 
                             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.Participarea formatiei de dansuri populare românesti pe tvr.2 în direct la emisiunea ,,Căntecul de 
acasă,, condusă de Felicia Stoian si Tiberiu Ceia.- februarie si noiembrie 
 3.Campionat de mini-fotbal la sala de sport-februarie-Cupa,,Mihai Mărgineanțu,,
 4.Spectacol artistic dedicat seniorilor din Deta-mai si octombrie
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 5.Ruga bănăteană-Opatiţa
 6.Participarea formaţiei  de dansuri  populare la TVR-Europa Nova în direct,  emisiunea ,,ALBUM 
DUMINICAL,, –aprilie şi august, precum şi la filmări cu diferiti solisti de valoare pentru TVT 89.
 7.680 de ani de la atestarea documentară a localităţii Opatiţa
 8.Ziua Europei –9 mai- ieşire la monument şi spectacol specific dedicat acestei zile
 9.Eroii neamului – mai
10.Concurs de pescuit sportiv – mai
11.1Iunie-ziua  internaţională  a  copilului:  Activităţi  distractive  cu  grădiniţa,  concursuri,  program 
artistic dedicat copiilor
12.Ruga Banateana la Deta
13.Inaugurarea stadionului de fotbal din Opatiţa
14.Realizarea şi tipărirea Monografiei oraşului Deta
15.Participarea formaţiilor artistice care se află sub egida Casei de cultură la diferite spectacole cât şi 
la alte evenimente cultural artistice
16.Maracana-seniori şi juniori – iulie
17.Perfecţionarea continua a formaţiei de dansuri populare românesti şi sârbesti-2012
18.Zilele culturale ale oraşului Deta
19.Înfinţarea unei noi formaţii de dansuri populare maghiare
20.Spectacol folcloric cu ocazia deschiderii magazinului ,,Profi,,
21 Concurs de gătit ,,Ceaunul si grătarul,,- septembrie Deta şi octombrie Opatiţa
22.Spectacol folcloric susţinut în localitatea Coştei din Serbia – octombrie
23.Balul strugurilor la Opatiţa – octombrie
24.Zilele clubului orăşenesc – noiembrie
25.Balul bobocilor – noiembrie
26.Ziua Naţională a României – decembrie
27.Spectacol folcloric cu parada portului cu ocazia Sf. Nicolae la sârbi-decembrie
28.Balul pensionarilor
29.Sărbătoarea ,,Pomului de Crăciun” – decembrie
30.Campionate de tenis de masă, şah, remy şi table
31.Maraton automobilistic

                                       Muzeul oraşului Deta             

1. Expoziţie permanentă
2. Simpozioane în cadrul muzeului:
3.     - ,,Dezvoltare economică şi culturală a oraşului nostru de-a lungul timpului,,
4.     - ,,Oameni care şi-au adus contribuţia în dezvoltarea oraşului,, 
5.     - ,,Colonizare şvabilor în Deta şi aportul adus în viaţa economică,,
6.     - ,,Prietenul nostru-POMPIERUL,,
7. Ore deschise
8. Cunoaşterea trecutului istoric al oraşului nostru
9. Săpăturile arheologice în ruinele de la Opaţita
10. Colaborare continuă cu Muzeul Montan din Reşita
11. Colaborare cu Muzeul Banatului şi Muzeul Satului din Timişoara
12. Expozitie de fotografii din trecutul istoric al oraşului Deta
13. Prezentarea trecutului cultural al Detei în imagini.
14. Tradiţii Pascale - încondeiatul oălelor
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                                       Bibliotecă
                             Biblioteca orăşenească este situată în clădirea de pe strada Victoriei nr.16 şi în 
spaţiul  în care  activează  se găsesc 32.088 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 2012 sau cumpărat 162 volume de cărţii în valoare totală de 3.502 
lei.
                             Pe tot parcursul anului la biblioteca orăşenească au fost înscrişi un număr de 580 de  
cititori, care au împrumutat 10.572 cărţi şi 2.004 ziare şi reviste. Referindu-ne la ocupaţiile cititorilor 
trebuie să arătăm că aceştea sunt: elevi-studenţi - 157, funcţionari - 211, muncitori - 121, alte categorii  
- 91. În ceace priveşte vârsta aceştia sunt: până la 14 ani - 91, între 15 - 25 ani - 108, între 26 - 40 ani -  
137, între 41 - 60 ani - 194 şi peste 61 de ani – 50.
                             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 2012 au fost emise 128 Hotărâri ale Consiliului Local  şi 285 
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

                             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 sa 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 
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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, care, în ultima perioadă, datorită alocării unor sume insuficiente nu s-a 
realizat corespunzător

                        Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

                                                                      -  LEI-

Nr.

 crt.

     Denumirea indicatorilor    Plan an

     2012

  Realizat 
an

   2012

   Procent

      %

  I  VENITURI TOTAL  12.058.72
0

11.643.465 96,56%

  1. - Venituri proprii, din care ;   
6.016.700

5.657.194 94,02%

    - cote defalcate din impozit venit 3.044.910 2.831.185 92,98%

    -  sume  alocate  de  consiliul  judeţean  ptr.   echilibrarea 
bugetelor locale

   156.000  155.487  99,67%

  2. -Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru bugetele locale

 3.800.500  3.746.988 98,59%

  3. -Donatii si sponzorozari,transferuri voluntare  13.620  13.624 100,03%

  4. -Subvenţii 1.970.000 1.967.236 99,86%
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  5. -Sume primite de la U.E. 257.900 258.423 100,20%

II CHELTUIELI TOTAL 12.443.72
0

11.639.836 93,54%

 
 

         - învăţămînt   
3.482.680

  3.339.401 95,89%

          - buget local 7.396.730 7.039.631 95,17%

          - spital 2.085.540    
2.028.000

      97,24%

III. INVESTIŢII       PLAN REALIZA
T

  
 

 Reabilitare,mansardare si extindere Centru Cultural Deta 450.000 300.000

   

 66,67%

 Executie gard mal Birdanca 20.000   19.982 99,91% 

  Constructie fantani apa Deta 80.000       72.205 90,26% 

 Constructie scena prezentare Parc Deta 85.000 79.488 93,52% 

 Achizitie locuri de joaca pentru copii 70.000 48.526 69,32% 

  Reabilitare Strand Termal 190.360 184.200 96,76% 

 Extindere retea canal-ape pluviale 190.000 118.999 62,63% 

 Executie strazi si parcare Deta   560.000 486.980 86,96% 

                                       Activitatea în domeniul Protecţiei Civile în oraşul Deta în anul 2012

                             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.12/2011, la  nivelul Primăriei  Deta s-a reorganizat  Serviciul  Voluntar  pentru 
Situaţii de Urgenţa sub conducerea d-lui Făgeţan Ioan pe grupe specializate pentu intervenţii în situaţii 
de urgenţă datorate calamităţilor naturale sau a unui război.
                             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 2012,la Compartimentul de Stare Civilă şi Autoritate Tuteleară,au 
fost înregistrate următoarele acte şi fapte de stare civilă şi autoritate tutelară,

- acte de naştere-92
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- acte de căsătorie-36
- acte de deces-70
- dosare de căsătorie întocmit 36
- certificate de naştere eliberate 388 din care 92 pt.nou-născuţi şi 296 la cerere.
- certificate de căsătorie eliberate 81 din care 36 la căsătorii curente şi 45 la cerere.
- certificate de deces eliberate 81 din care 70 la decese curente şi 11 la cerere.
- procese-verbale de amendă,pentru eliberarea certificatelor la cerere-3.
- dosare întocmite pentru transcrierea certificatelor întocmite în străinătate-17
- sentinţe de divorţ din străinătate au fost operate 4,iar din ţară,au fost operate 12.
- sentinţe pentru înregistrarea tardivă a naşterii-4.
- sentinţe de tăgada paternităţii-4
- sentinţe de încuviinţare de nume-4
- sentinţe de stabilire a filiaţiei-4
- dosare privind schimbarea  numelui sau a prenumelui pe calea administrativa-5

- dispoziţie pentru scrierea numelui sau a prenumelui cu ortografia limbii materne-2
- dispoziţii pentru instituirea curatelei speciale-2

- referate şi anchete întocmite pentru dispoziţiile de instituire a curatelei speciale  -2
- deschiderea succesiunii-70
- menţiuni personale-operate 520 şi menţiuni primite de la alte primării,operate -402
-     menţiuni primite din străinătate şi operate cu aprobarea D.E.P.A.B.D.-15
- menţiuni de renunţare la cetăţenia română,operate pe acte-2
- menţiuni de redobândire a cetăţeniei române,operate de acte-0
- dovezi de celibat eliberate la cerere-35
- situaţii lunare transmise la SPCLEP Deta-36
- situaţii lunare transmise la Cons.Jud.Timiş,Starea Civilă-12

      -    situaţii lunare transmise la SC INFONOT SYSTEM BUCUREŞTI -36
- diverse adeverinţe şi dovezi de stare civilă-3
- anchete sociale,solititate de judecătorii-42
- anchete sociale solicitate de poliţie-3
- referate pentru dispoziţia de rectificare -4
- dispoziţii  pentru  rectificarea  erorilor  din  actele  de  stare  civilă-2 

extrase de pe actele de stare civilă (nasteri, casatorii decese)- 102.

                                                                                *
                             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.

                                                               P R I M A R ,
                                                        Ec. PETRU ROMAN    
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