Așezare, limită, vecini
Situată la intersecția paralelei de 47°46’18” lat. N cu meridianul de 22°45’08” long. E, comuna
Vetiș se află în nord-vestul României, în județul Satu Mare, fiind formată din trei sate: Vetiș reședință de județ, Decebal spre sud și Oar spre vest.
Comuna, a cărei limită se întinde spre vest până la granița cu Ungaria, se învecinează în nord cu
comuna Dorolț, în sud cu comuna Doba, iar spre est cu municipiul Satu Mare. Distanța dintre aceste
două așezări este relativ mică, de aproximativ 12 km.
Suprafața comunei este de 5.429 hectare din care 1.126 hectare în intravilan și 4.303 hectare în
extravilan.
Din punct de vedere economico-administrativ, comuna Vetiș este avantajată de așezarea
geografică în partea de vest a municipiului Satu Mare, acesta fiind centrul economic polarizator din
zonă și totodată, reședința județului.
Accesibilitatea în comună se face prin intermediul drumului european E 671 (Timișoara – Arad –
Oradea – Carei – Satu Mare) care traversează satul Decebal, făcând legătura cu drumul European E
81 (Halmeu – Satu Mare – Cluj-Napoca) la Satu Mare. Spre centrul comunei Vetiș și satul Oar,
accesul se face prin artera de circulație secundară DC 60, ce se desprinde din E671 înainte de intrarea
în satul Decebal.

Relieful
Comuna Vetiș este amplasată în lungul culoarului Someșului, în subunitatea Câmpia Joasă a
Someșului care, împreună cu Câmpia Înaltă a Someșului, aparține unității Câmpiei Someșului, aflată
în nordul Câmpiei de Vest.
Caracteristicile reliefului sunt date de aspectul neted al câmpiilor, altitudinea sub 130 m (118 –
124 m la Vetiș).

Populaţia
Comuna Vetiş se încadrează ca ordin de mărime în rândul localităţilor rurale cu populaţie de
peste 5.000 de locuitori. Raportat la numărul total de locuitori ai judeţului Satu Mare (344.360
locuitori la data Recensământului din 2011), populaţia comunei Vetiş reprezintă 1.39% din totalul
populaţiei judeţului, respectiv 2.55% din populaţia rurală a judeţului.
Având în vedere suprafaţa administrativ teritorială a comunei (5.535 hectare = 55,35 km2),
densitatea geografică a populaţiei comunei Vetiş este de 86,50 locuitori/ km2, valoare superioară atât
celei înregistrate pe judeţ (77,9 locuitori/km2), cât şi celei din regiunea Nord-Vest (76,1
locuitori/km2).

Structura etnică şi confesională.
Din punct de vedere al apartenenţei etnice, conform recensământului din 2011, populaţia
comunei Vetiş este alcătuită din 47,58 % români, 40,89 % maghiari, 5,45 % romi, 1,46 % ucraineni
şi 0,10 % germani, în vreme ce pentru 4,47 % din populaţie informaţia nu este disponibilă.

După limba maternă declarată, populaţia stabilă a comunei se împarte după cum
urmează: 40,72 % au limba maternă româna, 53,43 % au limba maternă maghiara, 0,15 % au
limba maternă romani, 0,67 % au limba maternă ucraineana şi pentru 4,37 % această informaţie
nu este disponibilă.
Structura confesională a populaţiei se află într-o strânsă legătură cu structura etnică:
46,80 % au indicat faptul că sunt de religie ortodoxă, 5,68 % sunt de religie romano-catolică,
33,87 % sunt de religie reformată, 2,53 % sunt de religie penticostală, 4,41 % sunt de religie
greco-catolică, 3 persoane au indicat religia baptistă, 47 sunt de religie adventistă de ziua a
şaptea, 29 persoane sunt de religie Martorii lui Iehova, 3 sunt de religie creştină după
Evanghelie, 6 sunt fără religie, 3 persoane s-au declarat atei, iar pentru 227 de persoane
informaţia nu este disponibilă (4,74%).
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