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                                                                     R A P O R T 
 
                             asupra stării generale, economice, sociale, culturale şi administrative 
                             a oraşului Deta în anul 2007. 
 
                             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 ţinânduse 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 anul 2007 , APIA a avut de implementat noi acte normative ca OUG 125/2006 şi 
OM. 704/2007 care reglementează acordarea sprijinului financiar pe suprafaţă, acordat de Fondul 
European de Garantare Agricolă plăţi directe naţionale complementare cu finanţare de la bugetul 
naţional dar şi comunitar. 
                             Prin invitaţiile adresate, fermierii au fost sfătuiţi ca înainte de a se prezenta la 
centrele locale APIA, să contacteze unul din specialiştii pe probleme de agricultură din primării să îi 
consilieze cu ajutorul hărţilor existente, în ce blocuri fizice au terenuri pe care-l utilizează. 
                              În ceea ce priveşte reforma în domeniile proprietăţii în baza Legii 247/2005 s-au 
înregistrat un nr. 69 de dosare din care trei dosare au fost retrase iar restul au fost validate de către 
Comisia Judeţeană Timiş cu o suprafaţa de 237 Ha , suprafaţă care a fost transferată la Comisia locală  
comunei Giera, deoarece pe raza oraşului Deta nu este excedent de teren arabil. 
                              Prin O.G. 42/2004 s-a format Comamdamentul antiepizootic pentru prevenirea 
pătrunderii bolilor infecto contagioase cu mare difuzabilitate privind gripa aviară, comandament care a 
întreprins măsurile ce se impun conform Legii nr.221/2006. 
                              Pe raza localităţii se găsesc un nr. de 1547 de gospodării, cu o suprafaţă de 2264 Ha 
şi 12 unităţi juridice  cu o suprafaţă de 628 Ha, rezultând 2892 Ha teren agricol pe localitate. În ceea ce 
priveşte efectivele de animale în cele 1547 gospodării, în momentul prezent au fost înregistrate 
următoarele efective: bovine 232 cap., ovine 2845 cap., caprine 68 cap., porcine 120 cap., păsării 
20115 cap., cabaline 65 cap.,familii de albine 200. 
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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 14 intreprinderi mici şi 
mijlocii. Nominalizăm aici doar câteva, mai reprezentative: RO-LAS-NEM, în domeniul industriei 
alimentare, LUX si ESSEGY- TEX cu activitate în domeniul confecţiilor textile. 
                             În cursul anului 2007 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 210 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 2007. 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 2007 deschiderea 
şi înfinţarea unor activităţii de producţie pe teritoriul urban, care au folosit forţa de muncă locală. 
                              În cursul anului 2007, C.C.I.A.T. a colaborat cu societăţile comerciale din oraşul 
nostru, care sunt membre ale Camerei.( S.C. EYBEL SRL,  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. 
                             În cursul anului 2007 s-a reuşit conesionarea ultimilor două actvităţi din cadrul 
Serviciul Public de Gospodărie Locală şi anume:  

A. Activitatea de captare, tratare  şi distribuţia apei potabile 
B. Activitatea de canalizare, tratarea apelor uzate. 

                             Prin aceste acţiuni Primăria a devenit membru fondator al SC AQATIM srl, societate 
care gestionează activitatea de captare, tratare  şi distribuţia apei potabile, precum şi cea de canalizare, 
tratarea apelor uzate de pe aproape întreg teritoriu al judeţului Timiş. 
            
                                  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.             
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                             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 2007, activitatea de transportul local pentru persoane, pe traseul  
Deta – Opatiţa se face prin contract de prestării de servicii cu  firma de specialitate în transport, 
ATLASIB.  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 152 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:  

- 25 de magazine alimentare; 
- 23 de magazine nealimentare;  
- 21 de magazine alimentaţie publică; 
-  7 unităţi 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 
moară, care deserveşte populaţia oraşului şi a localităţiilor din împrejurime. 

- 49 unităţi de prestator servicii, precum şi un număr de130 
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,  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 2007, 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, 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 noul administratorul pe de altă parte, nu mai 
fac investiţii necesare funcţionării în condiţii normale de agrement şi tratament. 
                             Casa de Cultură a oraşului organizează diferite spectacole, şi alte manifestări 
specifice tinerilor din oraş iar la “Restaurantul Parc” se organizează în fiecare sâmbătă discotecă.  
                             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 2007 au fost organizate licitaţii pentru produse, servicii  şi lucrări prin 
următoarele proceduri: 
                          a) una licitaţie deschisă “Întocmire PT+CS+DE modernizare staţia de epurare 

b) 23 cereri de oferte pentru următoerele lucrări şi achiziţii de produse: 
- mobilier de birou pentru sediul primăriei; 
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- instalaţii încălzire achiziţie materiale şcoli; 
- studio fezabilitate casa de cultură proiectare; 
- întocmire  S.F. pentru modernizarea centrului civic, oraş Deta; 
- reparaţii acoperiş şi amenajări birouri la sediuPrimărie Deta; 
- extindere reţea apă, canal menajer pe str.Tg:Mare şi Trandafirilor; 
- reparaţii acoperiş clădire liceu str.M.Viteazu; 
- înlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie  PVC şi geam termopan şcoli; 
- canalizare ape pluviale str.N.Titulescu; 
- canalizare ape pluviale  str.A.Iancu; 
- amenajări străzi str.Zona TG.Mare; 
- înlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie geam termopan Grădiniţa PP, 

PN şi şcoala str.Ştefan cel Mare nr.1;  
- reparaţii acoperiş la şcoala din Ştefan cel Mare şi la Grădinişa cu PN; 
- reparaţii şi zugrăveli interioare la grădiniţa PN; 
- întreţinere DC 172 Deta-Opatiţa, km 2+000,3+500; 
- amenajări străzi Călimăneşti şi Mărăşeşti; 
- canalizare pluvială str.VictorieiŞ 
- reabilitare instalaţii încălzire Şcoala generală şi Liceu; 
- activităţi de promovare fonduri europene. 

                          c) 21 contractări directe  
- piatră spartă, cherestea răşinoase; 
- sistem informative de calcul; 
- procurare mape,pliante,  CD cu oraşul Deta; 
- materiale birotică; 
- mentenanţă pentru sistemul informative de calcul; 
- intabulări+apartamentări imobile; 
- SF+PT+CS strada Avram Iancu şi Zona Tg.Mare; 
- prestări servicii încărcător frontal-amenajări drumuri; 
- prestări servicii Medicina Muncii; 
- proiect staţia de epurare:consumabile, promovare proiect,intepretariat; 
- racorduri electrice la staţiile de pompare apă menajeră; 
- servicii intrepretariat, consumabile pentru birou, închiriere scenă şi 

cîntăreţi muzică populară, furnizare echipamente, publicaţii fonduri 
europene; 

- proiectul RO-SE 2005 consumabile, rechizite, interpretariat fonduri 
europene; 

- fond de modernizare consumabile, fonduri europene; 
                            d) 1 negociere fără publicare a unui anunţ de participare “Înlocuire conductă Jebel 
Deta” 
           S-au organizat deasemenea  licitaţia pentru concesionarea Ştrandului Termal, 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 str.Tg.Mare şi str,Trandafirilor; 
- rezervor apă 1000 mc.; 
- reparaţii străzi zona Tg.Mare asfalt; 
- întreţinere DC172 Deta Opatiţa 2 km; 
- amenajare străzi Călimăneşti, Mărăşeşti; 
- reparaţii canale pluviale str.N.Titulescu, A.Iancu, Victoriei; 
- reparaţii acoperiş primărie; 
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- reparaţii la Grupul Şcolar Sf.Nicolae – înlocuire tâmplărie, reabilitare 
instalaţii încălzire, reabilitare grupuri sanitare, reparaţii acoperiş şi 
reparaţii capitale interioare; 

- întocmire studii fezabilitate şi documentaţii tehnice-casa de cultură, centru 
civic, str.Avram iancu şi Zona Tg.Mare; 

- reparaţii trotuare-Tg.Mare, Victoriei; 
- înlocuire conductă Jebel - Deta ; 
- reparaţii fond locative immobile :Mihai Viteazul nr.1, V.Alecsandri nr.35, 

M.Damaschin nr.1, Victoriei nr.29, Pădurii nr.8, Înfrăţirii nr.12-14. 
           Valoarea totală a lucrărilor de investiţii pe anul 2007 este de 2.482.876 lei iar a lucrărilor de 
reparaţii şi întreţinere străzi şi alte lucrări 157.605 lei. 
           Sau executat reparaţii fond locativ în sumă de  29.978 lei. 
           În cursul anului 2007 s-au eliberat un nr. de 111 de autorizaţii de construire şi un nr. de 114 
certificate urbanism încasându-se o sumă de 14.074 lei.  
                             

II. STAREA SOCIALĂ. 
                                                                                                                                                                                                                 
                                       2. Utilizarea forţei de muncă. 
                             În anul 2007 nu au fost aduse modificări spectaculoase în evoluţia populaţiei şi a 
forţei de muncă din oraşul Deta.  
Nr. 
crt. 

S p e c i f i c a r e    

 1 Total populaţie     6.418   
 2 Populaţie activă     2.894   
 3 Populaţie ocupată în:     2.235   
        - industria lemnului  80  
        - industria alimentară 220  
        - confecţii 750  
        - cooperative meşteşugăreşti şi consum 26  
        - agricultură 71  
        - administraţie locală şi justiţie 107  
        - sănăntate 110  
        - învăţământ 120  
        -alţi agenţi economici (comerţ, prestării 

servicii, etc.) 
 691  

        - alte instituţii      60  
 4 Fără ocupaţie 49   
 5 Pensionari din agricultură 164    
 6 Pensionari de stat 1.436   
 7 Handicapaţi 72   
 8 Şomeri 47   
 9 Elevi şi studenţi 870   
10 Preşcolari 205   
11 Casnice şi bătrâni 289   
 
                                               3. Starea de sănătate. 
                             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 
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- 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 2007 s-au înregistrat aproximativ2.500 
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.  
                             În oraş sunt trei farmacii private pentru deservirea populaţiei din teritoriu, care au 
contract cu CASJ pentru eliberea de  medicamente în regim compensat şi gratuit. Una din aceste 
farmacii are specific pentru vânzarea produselor farmaceutice naturiste. 
                             În structura asistenţei medicale pentru preşcolari mentionăm un cămin cu orar 
prelungit al Ministerului Învăţământului deservit de 2 cadre medii. 
                              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 249  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 341 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, servicii cu  333 elevi şi 27 cadre  
didactice şi cu frecvenţă redusă 84 numar de elevi şi învăţământ liceal ruta progresivă cu 75 elevi 
repartizaţi în 4 clase. 
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                             5. Învăţământul profesional cu profil  - prelucrarea lemnului şi textil cu un numar de 
256 elevi repartizaţi în 10 clase 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 2007 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 2007 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 
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 loc.Bordany din Ungaria – iunie 
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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 
22 675 de ani de la atestarea documentară a localităţii Opatiţa – 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 interetnic ,,Buchete de pe meleaguri bănătene,,-dec. 
3o.Sărbătoarea ,,Pomului de Crăciun” – decembrie 
31.Activităti culturale si sportive în cadrul proiectului transfrontalier între localitătile Coka din Serbia 
si Deta din România: 
            - spectacol de dansuri populare ale toate minoritătilor etnice-Deta 
            - campionat de handbal, voley, fotbal, tenis de masă si sah- Deta 
            - învătarea câtorva pasi de dans specifici din Banat: hora, sorocul, ardeleana- Deta 
            - concurs culinar-Deta 
            - activităti sportive de sală: baschet, hanbal, mini fotbal-Deta 
            - festival al tinerilor-formatia de dansuri pop. Românesti-Serbia 
            - seminar de fotbal 5 zile-Serbia 
            - festivalul tobosarilor-Serbia 
32.Participare formatiei de dansuri populare la Televiziunea Română în direct 
33.Participare formatiei de dansuri populare la spectacolul festiv cu ocazia Zilei învătătorului la 
Timisoara 
34.Formatia de dansuri  pop. rom. a obtinut locul întâi la faza zonală a concursului ,,Vetre străbune,, 
ed. a doua, si locul întâi la faza judeteană al aceluiasi concurs 
35.La ,, Festivalul tobosarilor,, din Serbia, unul din membrii formatiei a obtinut locul al doilea  
                         
                             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. 
                             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 

1. Expozitie permanentă 
2. Simpozioane în cadrul muzeului: 
3. - ,,Dezvoltare economică si culturală a orasului nostru de-a lungul timpului,, 
4. - ,,Oa meni care si-au adus contributia în dezvoltarea orasului,,  
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5. - ,,Colonizare şvabilor în Deta si aportul adus în viata economică,, 
6. - ,,Prietenul nostru-POMPIERUL,, 
7. Ore deschise 
8. Cunoasterea trecutului istoric al orasului nostru 
9. Săpăturile arheologice în ruinele de la Opatita 
10. Colaborare continuă cu Muzeul Montan din Resita 
11. Colaborare cu Muzeul Banatului si Muzeul Satului din Timisoara 
12. Expozitie temporară de costume populare din zona de ses a Banatului 
13. Expozitie de fotografii din trecutul istoric al orasului Deta 

 
                              Bibliotecă
                              Biblioteca orăşenească este situată în clădirea de pe strada Victoriei nr.16 şi în 
spaţiul în care activează se găsesc 31.173 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 2007 sau cumpărat 425 volume de cărţii în valoare totală de 9.400 
lei. 
                             Pe tot parcursul anului la biblioteca orăşenească au fost înscrişi un număr de 640 de 
cititori, care au împrumutat 15.043 cărţi şi 3.207 ziare şi reviste. Referindu-ne la ocupaţiile cititorilor 
trebuie să arătăm că aceştea sunt: elevi-studenţi - 175, funcţionari - 279, muncitori - 137, alte categorii 
- 49. În ceace priveşte vârsta aceştia sunt: până la 14 ani - 39, între 15 - 25 ani - 195, între 26 - 40 ani - 
198, între 41 - 60 ani - 181 şi peste 61 de ani – 27. 
                             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. 
 
                                       IV. STAREA ADMINISTRATIVĂ 
 
                             Pe parcursul anului 2007 au fost emise 113 Hotărâri ale Consiliului Local  şi 1949 
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. 
 
                         Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 
                                                                      -  LEI- 
 Nr. 
 crt. 

     Denumirea indicatorilor    Plan an 
     2007 

  Realizat 
   2007 

   Procent 
      % 

  I  VENITURI TOTAL D.C.  9.819.490 9.208.724      93,78
  1.  - venituri proprii  2.144.000 1.906.863      88,94
  2.      
  3.  - cote defalcate din impozit venit  2.000.000 2.057.541     102,00
  4.  - sume alocate de consiliul judeţean 

ptr. echilibrarea bugetelor locale 
 

    643.490
  

   600.447 
      93,31

  5. 
 
  6. 
 
  7. 

-Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru bugetele locale 
-Donatii si sponzorozari 
 

-Subvenţii de la bugetul de stat 

3.805.000
 

      - 

 1.227.000

 3.582.456 
  

        500 
 

1.060.917 

      94,15
 
 

       86,46
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 II  CHELTUIELI TOTAL 9.819.490 8.757.777         89,18
           - învăţămînt 3.797.720 3.670.768         96,66
          - buget local 5.911.770 4.977.009         84,19
          - spital    110.000    110.000        100
  INVESTIŢII        PLAN REALIZAT   Procent 
  Xerox, schela aluminiu, 4 buc. Sistem  

Calcul Intel 
      20.000     14.975  74,87

 Retea apa str.Trandafirilor si Tg. Mare       63.250     60.210 95,19
  S.F. si  P.T. Casa de Cultura, P.T. Centru 

Civic, P.T. amenajare strazi 
   144.000    103.899  72,15

  Retea canal str. Trandafirilor si Tg. Mare      23.000     11.489 49,95
 Executie str. Tg. Mare, Marasesti, 

Calimanesti 
   669.160   667.629 99,77

 IMPRUMUT CONTRACTAT    PLAN REALIZAT  
 Alimentare cu apa    167.000    166.999 100
 Canal menajer    540.000     539.399 99,89
 
                  
                             Activitata în domeniul Protecţiei Civile în oraşul Deta în anul 2007
                             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 2007 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 2007 în luna octombrie am avut o aplicaţie de protecţie civilă în sală la care au 
participat 47 persoane din cadrul poliţiei, pompieri şi echipe de protecţie civilă locală, la acest 
exerciţiu am obţinut calificativul ’’ foarte bine’’. 
                       În anul 2007 Consiliul local a aprobat pentru Protecţia Civilă o sumă de 3.000 RON , 
din care s-au cumpărat 2 drujbe  şi un televizor. 
                       Pe perioada de iarnă 2007-2008 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 2007, la Compartimentul de Stare Civilă şi Autoritate Tuteleară, au 
fost înregistrate următoarele acte şi fapte de stare civilă şi autoritate tutelară, 

- acte de naştere-119 
- acte de căsătorie-43 
- acte de deces-75 
- dosare de căsătorie întocmite-43 
- certificate de naştere eliberate 421 din care 119 pt.nou-născuţi şi 302 la cerere. 
- certificate de căsătorie eliberate 83 din care 43 la căsătorii curente şi 40 la cerere. 
- certificate de deces eliberate 104 din care 75 la decese curente şi 29 la cerere. 
- procese-verbale de amendă,pentru eliberarea certificatelor la cerere-9. 
- dosare întocmite pentru transcrierea certificatelor întocmite în străinătate-11. 
- sentinţe de divorţ din străinătate au fost operate 3,iar din ţară,au fost operate 8. 
- sentinţe pentru înregistrarea tardivă a naşterii-11. 
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- sentinţe de tăgada paternităţii-1 
- sentinţe de încuviinţare de nume-1 
- sentinţe de stabilire a filiaţiei-1 
- dosare privind schimbarea  numelui sau a prenumelui-3 
- dispoziţii pentru obţinerea ajutorului financiar la prima căsătorie-43 
- dispoziţe pentru scrierea numelui sau a prenumelui cu ortografia limbii materne-5 
- dispoziţii pentru instituirea tutelei-1 
-     dispoziţii pentru instituirea curatelei-20 
- referate şi anchete întocmite pentru dispoziţiile de curatelă-20 
- deschiderea succesiunii-54 
- menţiuni personale-operate 233 şi menţiuni primite de la alte primării,operate -375 
-     menţiuni primite din străinătate şi operate cu aprobarea INEP-2 
- menţiuni de renunţare la cetăţenia română,operate pe acte-4 
- menţiuni de redobândire a cetăţeniei române,operate de acte-1 
- dovezi de celibat eliberate la cerere-17 
- 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-13 
- anchete sociale solicitate de poliţie-1 
- referate pentru dispoziţia de rectificare -3 
- dispoziţii pentru rectificarea erorilor din actele de stare civilă-3 
- adeverinţe pentru reîntregirea familiei-1. 

 
                             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. 
 
                                                               P R I M A R , 
                                                         CRĂCIUN BUHAŞ     
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