RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VETIȘ
PE PRIMELE 6 LUNI ALE MANDATULUI
23 iunie - 31 decembrie 2016

1.

Preluarea mandatului de primar și constituirea noului consiliu local al comunei Vetiș
s-a înfăptuit la data de 23 iunie 2016.
Consiliul local constituit din 15 consilieri (7 consilieri din partea UDMR, 6 consilieri din
partea ALDE și 2 consilieri din partea PSD) formează o echipă bună, dedicată ducerii la
îndeplinire în interesul comunității a sarcinilor asumate prin mandatul obținut.

2.
-

Prioritățile perioadei imediat următoare s-au concentrat pe trei direcții principale :
Analiza structurii și funcționării primăriei comunei Vetiș și luarea măsurilor necesare
îmbunătățirii activității; îmbunătățirea comunicării cu consiliul local și cu cetățenii
comunei;
Analiza organizării și funcționării serviciilor publice la nivelul comunei (apa potabilă,
întreținerea domeniului public, salubrizarea, iluminatul public) și măsurile necesare
pentru reorganizarea acestora; realizarea unor servicii publice noi în domeniul social;
Analiza stadiului lucrărilor de investiții, măsurile pentru demararea lucrărilor noi
cuprinse în bugetul pe anul 2016 și inițierea unor lucrări și achiziții publice noi.

-

-

3.
-

-

4.
-

-

Aspectele pozitive ale situației preluate în iunie 2016 :
o situație financiară a comunei foarte bună, la data preluării mandatului existând în cont o
sumă de 7,6 milioane lei și un buget subestimat la capitolul de venituri, ceea ce a permis
majorarea bugetului local pe anul 2016, în cursul semestrului II, la capitolul venituri, cu
peste 4,0 milioane lei;
un aparat de specialitate al primarului format dintr-o echipă tânără, responsabilă, cu o
bună pregătire profesională și cunoaștere a comunei, dedicată activității din instituție;
o clădire nouă a primăriei, cu dotare tehnică și materială corespunzătoare desfășurării în
bune condiții a activității primăriei;
clădiri ale unităților de învățământ aflate în stare bună, întreținute, cu sisteme de încălzire
moderne, pe gaze naturale, la toate corpurile de clădire din cele 3 localități.
Disfuncționalități constatate :
buget prost dimensionat, cu sume importante de bani cuprinse la capitole sau obiective
de investiţii care nu se pot realiza la valorile respective, lipsind în acelaţi timp de la
capitole unde sunt necesare cheltuieli însemnate; capitole importante de cheltuieli
necuprinse în buget : întreţinere străzi, întreţinere spaţii verzi, întreţinere şanţuri şi rigole;
lucrări de întreţinere cuprinse şi achitate din poziţii de pe lista de investiţii : materiale
pentru reparaţii străzi, ţevi de oţel, asfaltare strada Csengeri;
structură a primăriei nefuncțională, din care lipsesc complet structuri (compartimente,
funcții) ale activităților tehnice (investiții, achiziții, întreținere, servicii publice), absolut
necesare pentru îndeplinirea unor obligații și sarcini pe care autoritatea publică locală le
are în domeniul său de activitate.
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5.

Greutăți întâmpinate
- Lipsa personalului tehnic din aparatul de specialitate al primarului face dificilă și
determină întârzierea activităților de planificare, demarare, achiziție publică,
contractare, derulare, urmărire și recepție a lucrărilor publice și de organizare,
urmărire a activităților de intervenție și întreținere pe domeniul public.
- Noile norme metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, care practic, prin
introducerea unor metodologii noi, creșterea birocrației legată de proceduri și
interpretabilitatea textelor reglementărilor blochează derularea rapidă, sigură a
achizițiilor publice în prezent, cu consecințe negative pentru autoritățile publice
locale, imprevizibile încă pentru anul bugetar 2017 !

6.

Situația infrastructurii și a serviciilor publice
a) Starea infrastructurii rutiere a comunei : o singură stradă asfaltată
- Comuna este străbătută de Drumul Naţional şi European DN 19 – E 671 : Oradea –
Carei – Satu Mare, traversând localitatea Decebal pe o lungime de 5,9 km,
modernizată complet între anii 2010 – 2014 de către CNADR.
- Fostul Drum Judeţean DJ 198 a fost reîncadrat din drum judeţean în drum comunal
DC 60A, pe întreaga lungime de 11,1 km şi a fost preluat integral în anul 2016 în
administrare de către consiliul local al comunei Vetiş, reasfaltat în anul 2015 de
Consiliul judeţean Satu Mare pe o lungime de 6,7 km. Restul tronsonului (Vetiş – Oar)
este în stare degradată, modernizarea integrală fiind planificată în anul 2017 de către
administraţia locală a comunei Vetiş (licitaţia în curs de desfăşurare).
- Comuna are un număr de 65 de străzi, în lungime totală de 27,5 km, astfel :
Localiatea Vetiş are 29 de străzi, în lungime totală de 12,0 km.
Localitatea Oar are 18 străzi, în lungime totală de 8,6 km.
Localitatea Decebal are 18 străzi în lungime totală de 6,9 km.
- Din totalul străzilor 5 sunt în proprietate privată : accesul la parcul industrial (250 ml)
şi 3 străzi aferente ansamblurilor noi de locuinţe (298 ml, 578 ml, 207 ml), situație
care a generat probleme de natură juridică privind extinderea rețelelor de utilități.
- Din totalul străzilor o singură stradă este modernizată de către administraţia locală a
comunei, în anul 2012, în lungime totală de 1,8 km. Restul străzilor, în lungime totală
de 25,7 km, sunt nemodernizate (piatră şi macadam).
- În bugetul iniţial pe anul 2016 nu a fost cuprinsă nici o sumă la capitolul de cheltuieli
curente de întreținere.
b) Serviciul de furnizare a apei potabile : există doar în una din cele trei localități
ale comunei.
- Alimentarea cu apă potabilă funcționează doar în localitatea Vetiș, printr-un sistem
realizat în anii 2001 – 2005, cu extinderi ulterioare între anii 2006 și 2016, racordat în
prezent la sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Satu Mare. Rețeaua
realizată cu acoperire de peste 95 %, în lungime totală de 20,0 km. Este funcțional din
anul 2005, inițial cu alimentare din puț forat propriu, apoi racordat la sistemul de
alimentare cu apă potabilă a municipiului Satu Mare.
- Alimentarea cu apă potabilă a localității Oar se va realiza începând cu anul 2017, în
prezent fiind în lucru realizarea sistemului de alimentare. Rețeaua este realizată cu
acoperire peste 95 %, în lungime totală de 8,2 km, în anul 2016. Investiția este
realizată cu finanțare de la Agenția Fondului pentru Mediu, recepționat în noiembrie
2016. Alimentarea cu apă potabilă se realizează prin racordare la rețeaua de apă
potabilă a municipiului Satu Mare.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

În localitatea Decebal nu există rețea de apă potabilă. Investiția de realizare a
sistemului de alimentare cu apă potabilă este cuprinsă în programul de extindere și
reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, etapa II, aflat în
curs de avizare, cu finanțare în cadrul POS Mediu 2014 – 2020, cu șansa de demarare
a lucrărilor în anul 2018.
Comuna Vetiș este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Serviciul de Apă și Apă Uzată a județului Satu Mare. Serviciul de alimentare cu apă
potabilă și canalizare se realizează de către operatorul regional SC Apaserv SA Satu
Mare.
c) Serviciul de canalizare : nu funcționează în prezent încă în nici una din
localitățile comunei.
În localitatea Vetiș rețeaua de canalizare a localității este realizată cu acoperire de
peste 95 %, fără tronsonul drumului național Careiului și strada Sătmărel, în lungime
totală de 17,5 km, cu finalizare și racordare la sistemul de canalizare a municipiului
Satu Mare în primăvara anului 2017. Investiția se realizează cu finanțare de la Agenția
Fondului pentru Mediu.
În localitatea Oar rețeaua realizată cu acoperire de peste 95 %, în lungime totală de
11,9 km, cu finalizare și racordare la sistemul de canalizare a municipiului Satu Mare
în primăvara anului 2017. Investiția se realizează cu finanțare de la Agenția Fondului
pentru Mediu.
În localitatea Decebal nu există rețea de canalizare. Investiția de realizare a sistemului
de canalizare este cuprinsă în programul de extindere și reabilitare a infrastructurii de
apă și apă uzată în județul Satu Mare, etapa II, aflat în curs de avizare, cu finanțare în
cadrul POS Mediu 2014 – 2020, cu șansa de demarare a lucrărilor în anul 2018.
e) Iluminatul public : în curs de modernizare
Reţeaua de iluminat public al comunei Vetiş are o lungime de 44 km, asigurînd o
acoperire de pest 92 % a străzilor comunei şi cuprinde un număr de 1.037 stâlpi de
iluminat (391 în Vetiş, 307 în Oar şi 339 în Decebal), cu 8 puncte de aprindere (4 în
Vetiş, 2 în Oar şi 2 în Decebal).
Sistemul se compune din 416 corpuri de iluminat cu LED, achiziţionate şi montate în
anul 2016 (172 în Vetiş, 104 în Oar şi 140 în Decenbal), 466 corpuri de iluminat
clasice, vechi (70 – 250 W) şi 155 de stâlpi fără corpuri de iluminat.
f) Salubrizarea și gestionarea deșeurilor
Colectarea deşeurilor menajere se realizează de operatorul SC Florisal SA Satu Mare,
din două în două săptămâni.
Transportul şi depozitarea deşeurilor menajere se face la depozitul regional de deşeuri
de la Doba, judeţul Satu Mare, la o distanţă medie de 20 km.
Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile se realizează printr-un număr de 44 de
containere tip clopot distribuite pe raza comunei, prin SC Mondorek SRL Carei.

Starea investițiilor aflate în derulare la data preluării mandatului
- Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în Oar și a sistemului de
colectare a apelor uzate din Oar și Vetiș : Lucrarea este demarată din anul 2012, cu
finalizare, după mai multe amânări ale termenului, în iunie 2017. Lucrarea este
finanțată de Agenția Fondului pentru Mediu. În prezent este finalizată și recepționată
tehnic rețeaua de apă potabilă din Oar, este finalizată în proporție de 95 % rețeaua de
canalizare din Oar și 85 % rețeaua de canalizare din Vetiș. Restul de executat se
referă la finalizarea rețelelor, realizarea a 10 stații de pompare a apelor uzate,
aducțiunea și rezervorul de apă potabilă la stația de la primăria din Vetiș.
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Casa de nunți de la Decebal : Lucrarea a fost demarată în anul 2012, apoi sistată.
Lucrarea a fost reluată în iunie 2016, cu finalizare în anul 2017.
Garaj pentru autoutilitarele primăriei : Lucrare inițiată în anul 2015, oprită la
începutul anului. A fost reluată în septembrie 2016, după reautorizarea lucrărilor și
finalizată în decembrie 2016.
Extindere clădire la grădinița din Vetiș : Lucrarea inițiată în anul 2016, demarată în
iulie 2016, cu finalizare în decembrie 2016.
Modernizarea drumului comunal DC 60A Vetiș - Oar : Studiul de fezabilitate și
proiectul tehnic executate. A fost inițiată procedura de licitație publică, în baza noii
legi a achizițiilor publice, procedură aflată în derulare.
Sistem de supraveghere video : 49 de camere video montate pe stâlpi, fără
autorizație de la Electrica SA, fără centrală și legături, nepuse în funcțiune.
Lucrări în derulare, oprite din iunie 2016 din lipsă de documentații
corespunzătoare : (1) reparații capitale la trotuare, (2) reparații la șanțuri și podețe în
centrul comunei, (3) modificări la căminul cultural din Vetiș, (4) extinderea și
reabilitarea vestiarului de la terenul de sport din Decebal.

Lucrările de investiții realizate sau demarate în cele 6 luni de mandat
- S-a analizat şi s-a convenit, împreună cu executantul și dirigintele de șantier, un nou
grafic de execuție care să asigure finalizarea lucrărilor până la termenul contractual
din iunie 2017 la lucrarea „Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în
Oar și a sistemului de colectare a apelor uzate din Oar și Vetiș”. S-au stability şi sa contractat proiectarea pentru soluțiile tehnice noi pentru rezervorul pentru
alimentarea cu apă potabilă la Oar, alimentarea de la rețeaua municipiului Satu Mare
în loc de puțul forat la Vetiș pentru Oar și soluțiile modernizate pentru stațiile de
pompare ale sistemului de canalizare.
- S-au elaborat studiile de fezabilitate şi proiectelor tehnice şi este pregătită lansarea
procedurilor de achiziţie publică pentru realizarea brașamentelor de racordare la
reţeaua de apă potabilă în Oar, respectiv la reţeaua de canalizare în Oar și în
Vetiș, (475 de racorduri la reţeaua de apă la Oar, 716, respectiv 477 racorduri la
reţeaua de canalizare la Vetiș și Oar), lucrări absolut necesare pentru finalizarea cu
succes a investiției “Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă la Oar și a
sistemului de canalizare la Oar și Vetiș”.
- În luna august au fost finalizate documentațiile de licitație şi s-a lansat licitaţia pentru
lucrarea „Modernizare drum comunal DC 60A Vetiş - Oar”, cea mai importantă
investiție lansată din fonduri proprii ale comunei Vetiș. În prezent, licitaţia este în curs
de derulare, sperând în contractarea şi demararea lucrărilor în primăvara anului 2017.
- S-a finalizat reexpertizarea construcției la Sala de nunți din Decebal, reluându-se
lucrările la această investiție. La începutul anului 2017 se vor reactualiza
documentaţiile tehnice ale investiţiei. Finalizarea lucrării se planifică pentru sfârşitul
anului 2017.
- Au fost realizate, în colaborare cu SC Apaserv SA Satu Mare, cu finanţare din Fondul
de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, extinderile reţelei de apă potabilă pe Drumul
Careiului şi pe strada Sătmărel, în Vetiş.
- Au fost realizate lucrările de extindere a rețelei electrice pe strada nou deschisă din
Vetiș.
- A fost realizată clădirea nouă a grădiniţei din Vetiş, împreună cu dotările interioare
necesare (mobilier).
- Au fost realizate două terenuri de joacă cu covor de cauciuc în curtea grădiniţelor
din Oar şi Decebal.
4

-

-

-

-

-

-

-

9.

S-au realizat două terenuri de sport, unul cu covor de cauciuc în curtea şcolii din
Vetiş, al doilea cu gazon artificial în curtea şcolii din Oar, la dimensiunile standard
pentru terenuri de handbal, cu dotări pentru handbal, baschet şi fotbal.
A fost finalizată construcția garajului primăriei, cu un compartiment pentru
autoutilitara de stins incendiu și amenajarea centrului pentru serviciul de voluntariat,
respectiv cu un compartiment pentru autoturismul și autoutilitara primăriei.
S-a finalizat platforma betonată şi şopronul metalic din curtea primăriei, realizate
pentru adăpostirea utilajelor din dotarea primăriei.
S-a realizat documentația tehnică necesară pentru reparația clădirii vestiarului
terenului de sport din Decebal.
În cursul semestrului II al anului au fost achiziţionate utilaje pentru activitatea de
gospodărire comunală : o autoutilitară, un tractor agricol, o remorcă agricolă T
710/2, o cositoare de șanțuri și acostamente, un vidanjor și un utilaj de împrăștiat
material antiderapant, respective un autoturism Skoda Octavia în locul autoturismului
existent în dotarea primăriei, care trece în dotarea poliţiei locale.
S-au finalizat documentațiile pentru racordarea la rețeaua electrică a celor 43 de
camere video montate încă în primăvara acestui an, urmând să fie demarcate lucrările
de punere în funcțiune a sistemului de supraveghere.
Au fost achiziționate cinci
seturi de table interactive (tablă, calculator,
videoproiector, mobilier) la școlile și grădinițele din comună. Totodată au fost dotate
laboratoarele de informatică ale şcolilor din Vetiş şi Oar cu 20 de calculatoare noi.
Au fost livrate trei sirene cu comandă centralizată pentru alarmare în cadrul
programului de dotare a sistemului de protecție civilă. Ele sunt montate pe clădirea
primăriei din Vetiș, clădirea multifuncțională din Oar și clădirea școlii din Decebal.
S-au contractat şi s-au livrat instalaţii moderne pentru dotarea bucătăriilor de la
căminele culturale din Vetiş şi din Oar, constând în : maşini de gătit cu alimentare gaz,
friteuze pe gaz, hote de perete, mese şi rafturi din inox. Lucrările de montare se vor
realiza în trim. I al anului 2017, după igienizarea încăperilor bucătăriilor.

Lucrări de amenajare şi întreţinere a domeniului public şi dezvoltarea unor acţiuni
şi servicii publice derulate în semestrul II 2016
- Au fost demarate şi realizate în perioada august - noiembrie lucrări de decolmatare a
rigolelor marginale, defrișare a marginilor şanţurilor și reparații ale podețelor, pe
strada Principală, intrarea în satul Vetiș dinspre intersecția cu drumul național, parțial
pe 2 străzi. Totodată s-a realizat și nivelarea și curățirea gropii din zona locuită de
romi.
- Au fost realizate lucrări de reparații la drumurile agricole din Oar, pe drumurile pe
care se face accesul spre terenurile agricole din zona de sud a localității (vecinătatea
cu localităţile Traian și Boghiș).
- Au fost realizate lucrările de reamenajare a scuarurilor verzi din centrul comunei, în
jurul primăriei și lângă căminul cultural şi în jurul căminului cultural din Decebal.
- Au fost efectuate lucrări de întreținere la străzile de macadam și de pământ din
comună pe o suprafață totală de 11.800 mp, constând în principal în scarificare
mecanică şi refacere macadam cu strat de agregate de 8 cm grosime.
- A fost finalizată documentația tehnică pentru igienizarea și reorganizarea clădirii
fostei primării în Centru cultural și amenajarea arhivei comunei.
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S-a demarat inventarierea situației infrastructurale a fiecărei străzi din cele trei sate ale
comunei (suprafață, lungime rețele de apă și canalizare realizate sau proiectate, rețea
de energie electrică, rețea de iluminat public, nr. stâlpi și corpuri de iluminat, situația
trotuarelor, a șanțurilor și rigolelor, extensii solicitate, ș.a.), în vederea demarării
realizării documentațiilor tehnico-economice necesare pentru extinderea tuturor
rețelelor de utilități publice care mai lipsesc, pe toate străzile din satele comunei. S-a
demarat totodată şi clarificarea situației juridice a străzilor nou înființate din Vetiș,
aflate încă în proprietatea privată a investitorilor, în vederea preluării lor în domeniul
public al comunei și realizarea extinderii utilităţilor pe acestea.
S-au demarat studii privind înființarea și funcționarea unui serviciu social de asistență
medicală la domiciliu și alte servicii medicale și înființarea unui centru medical la
nivel de comună; realizarea unui program de asistenţă stomatologică la copii din
grădiniţele şi şcolile comunei; înfiinţarea unei societăţi comerciale proprii, în
proprietatea comunei şi sub autoritatea administraţiei publice locale, pentru realizarea
unor lucrări publice; înfiinţarea unui club sportiv al comunei, cu trei – patru ramuri
sportive.

10. Acţiuni privind organizarea activităţii administraţiei publice locale, a îmbunătăţirii
comunicării cu consiliul local și cu cetățenii comunei
- S-a realizat o nouă organigramă a primăriei comunei Vetiș, care să elimine
disfuncționalitățile constatate și să permită angajarea personalului necesar, în limita
posturilor aprobate pentru comuna Vetiș.
- S-a înocmit un nou Regulament de Organizare și Funcționare a primăriei comunei
Vetiș, în concordanță cu noua organigramă şi un nou Regulament de Ordine
Interioară.
- A fost aprobat un nou Regulament de funcționare a consiliului local Vetiș şi au fost
achiziționate laptopuri pentru membri consiliului local, astfel încât comunicarea,
transmiterea materialelor, a informărilor, ale actelor normative să fie făcute online, cu
maximă eficiență și în timp util, îmbunătățind în mare măsură activitatea consiliului
local.
- Sunt organizate întâlniri săptămânale cu toți angajații primăriei, pentru o dezbatere în
comun a problemelor curente, a sarcinilor, problemelor și acțiunilor pe care autoritatea
locală le are în perioada curentă. De asemenea, s-a organizat o primă întâlnire cu tot
personalul primăriei pentru actualizarea Sistemului de Control Intern Managerial al
primăriei. Paralel s-a început revizuirea procedurilor operaționale existente și
elaborarea unora noi, în conformitate cu noua organigramă a primăriei și conform cu
modificările legislative din ultima perioadă.
- A fost inițiat un audit al sistemlui informatic al primăriei Vetiș, pentru a reanaliza și
dezvolta acest sistem, cu includerea obligatorie a unor noi programe, inclusiv pentru
registrul de intrare/ieșire electronic și extinderea sistemului la birourile primăriei care
se vor înființa la Oar și Vetiș;
- S-a realizat și s-a deschis noua pagină oficială de internet a comunei www.vetis.ro,
realizată conform cerințelor legale privind comunicarea informațiilor de interes public,
dar și adaptată nevoilor de vizualizare și popularizare a comunei. S-au publicat toate
contractele încheiate de primărie în cursul anului 2016, declarațiile de avere și de
interese ale consilierilor și primarului, hotărârile de consiliu, materialele scoase la
dezbatere publică, bugetul de venituri și cheltuieli al comunei, cu toate rectificările
ulterioare, precum și bilanțurile trimestriale. Din 14 septembrie a devenit funcțională
şi noua adresă de email a primăriei primaria@vetis.ro, precum și sistemul de emailuri personale ale angajaților primăriei și consilierilor.
6

-

-

-

-

-

Au fost organizate întâlniri cu cetățenii, prima în Oar, cu participarea a 45 de
persoane, a doua la Vetiș, cu participarea a 35 de persoane, apoi la Decebal, cu
participarea a 18 persoane şi din nou la Oar, cu o participarea a 36 de persoane.
A fost reluată activitatea comisiei de fond funciar, stabilindu-se un program de lucru
bisăptămânal.
Au avut loc mai multe întâlniri, atât la nivelul primarului cât și al consiliuliui local, cu
conducerile cluburilor de fotbal din cele trei sate privind elaborarea și aprobarea unei
strategii de dezvoltare a fotbalului în comună, cu implicarea în primul rând a
tineretului din comună și stabilirea criteriilor de performanță care vor fi avute în
vedere la finanțarea acestor activități de la bugetul local. De asemenea, au fost
demarate de către antrenorii de scrimă Eva Lengyel şi Attila File, antrenamete de
scrimă pentru copiii din clasele I – IV la sala de gimnastică a şcolii din Vetiş.
Începând cu 1 octombrie, cu o derulare pe perioada a două luni, a fost demarată
inventarierea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul public și privat al comunei.
A fost demarată şi finalizată acţiunea de arhivare a documentelor primăriei comunei
Vetiş.
În 7 septembrie a avut loc întâlnirea de constituire a grupului de Acțiune Locală pentru
Pescuit Satu Mare, asociație care și-a stabilit sediul la Vetiș, la care a aderat şi comuna
Vetiş. Tot aici s-a organizat în 11 octombrie şi dezbaterea publică a strategiei Grupului
de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare.
Au avut loc mai multe întâlniri pe tema promovării comune a unor proiecte pentru
finanţare în cadrul Programului RO-HU 2014 – 2020, cu localităţile înfrăţite Csenger
şi Szamoskér din Ungaria, respectiv cu Szamossályi din Ungaria. De asemenea s-a
participat la Budapesta la o întrevedere cu Compania Naţională pentru Dezvoltarea
Infrastructurii Rutiere (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.) din Ungaria, primarul
oraşului Csenger, Ungaria şi Consiliul judeţean Satu Mare, pentru punerea de acord a
parteneriatului pentru proiectul drumului transfrontalier Csenger – Oar, pentru care se
pregăteşte în comun un proiect de accesare a finanţării în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 20014 – 2020.
În lunile noiembrie şi decembrie au fost derulate acţiunile şi activităţile specifice
organizării alegerilor parlamentare la cele trei secţii de votare din Vetiş, Oar şi
Decebal.

11. Activitatea consiliului local
În perioada raportată s-a intensificat şi activitatea consiliului local, fiind organizate un
număr de 10 şedinţe de consiliu, fiind supuse dezbaterii şi aprobării un număr de 55 de
hotărâri de consiliu din totalul de 80 aprobate în acest an.

Vetiş, la 3 ianuarie 2017
PRIMAR
Iuliu Ilyes
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