Situația alimentării cu apă potabilă - trim. IV 2016
-

-

-

Localitatea Vetiș : rețeaua realizată cu acoperire peste 95 %, în lungime totală de 20,0
km (din 2005, cu extinderi ulterioare în 2016). 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.
Localitatea Oar : realizat 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, în primăvara anului 2017.
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.

Situația sistemului de canalizare - trim. IV 2016
-

-

-

Localitatea Vetiș : rețeaua 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.
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.
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.
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.

