Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiș în perioada
ianuarie - martie a.c. pentru ședința ordinară a consiliului local din 2017
În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :
1. A fost finalizată licitația publică iniţiată în septembrie 2016 pentru executarea lucrărilor
de modernizare a drumului județean DC 60A, tronsonul Vetiș - Oar şi s-a semnat
contractul pentru execuţia lucrărilor cu firma SC Tehnic Asist SA Botoşani, cu începerea
lucrărilor din 1 aprilie a.c.
2. A fost lansată licitația publică pentru realizarea branșamentelor la reţeaua de apă potabilă
la Oar și la reţeaua de canalizare la Vetiș și Oar, în prezent fiind în lucru analiza ofertelor
tehnice.
3. A fost finalizată documentația tehnică pentru igienizarea și reorganizarea clădirii fostei
primării în Centru cultural, cu amenajări pentru bibliotecă, sală muzeu, arhiva comunei,
sediu pentru poliţia locală şi sediu pentru GAL pentru Pescuit Satu Mare.
4. Au fost efectuate lucrări de intervenție de urgență la reparații străzi și decolmatare rigole
marginale în cele trei localități, în luna ianuarie și februarie, necesare în urma
fenomenenlor meteorologice care au cauzat probleme pe străzile localităților comunei.
5. A fost realizat un punct de colectare – depozitare a deșeurilor de echipamente electrice și
electronice, conform prevederilor legale, pe platforma din spatele primăriei.
6. Au fost realizate lucrările de igienizare și modernizare a bucătăriei căminului cultural din
din Vetiș, cu instalarea utilajelor și dotărilor moderne de bucătărie. Au fost începute
lucrările similare la bucătăria căminului cultural din Oar.
7. Au fost reluate lucrările la Centrul comunitar - casa de nunți din Decebal, realizându-se
închiderea parțială a clădirii.
8. A fost inaugurat și dat în folosință noul corp de clădire al grădiniței din Vetiș.
9. A fost predate amplasamentul și au fost începute lucrările de introducere a rețelei de gaze
naturale în localitatea Decebal.
10. Au fost înaintate către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Locale 4
proiecte pentru includerea la finanțare în cadrul programuluiu național de dezvoltare
locală : Modernizarea drumului comunal DC 60A Vetiș - Oar, Realizarea branșamentelor
de apă potabilă și canalizare, Eficientizarea sistemului de iluminat public al comunei
Vetiș și Modernizarea străzilor localității Decebal.
11. Au fost reluate lucrările la introducerea canalizării în Vetiș și Oar și a apei potabile în
Oar, având loc și vizita pe teren a reperezentanților Agenției Fondului pentru Mediu
pentru verificarea stadiului lucrărilor. Totodată s-au înaintat la AFM pentru aprobare
modificările de soluții tehnologice necesare a se realiza în cadrul investiției.
În domeniul activităților administrative și serviciilor către populație :
12. Începând cu 1 ianuarie a.c. a fost demarată activitatea poliției locale a comunei Vetiș, cu
3 polițiști locali.

13. Au fost întocmite documentațiile privind organizarea și responsabilitățile în protecția
împotriva incendiilor la nivelul comunei.
Altele
14. Au fost stabilite și aprobate condițiile de închiriere – concesionare a pajiștilor aflate în
proprietatea comunei.
15. A avut loc organizarea concursului pentru ocuparea a 3 posturi din structura aparatului de
specialitate al primarului, urmând ca persoanele angajate să-și înceapă actrivitatea
începând cu 1 aprilie a.c.
16. GAL pentru Pescuit Satu Mare, cu sediul în Vetiș, a fost acceptată la finanțare, urmând ca
să fie demarate proiectele de finanțare în domeniul pescuitului.

