Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiș
în cursul lunii iulie 2017

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :
1. A fost recepționată lucrarea de modernizare a drumului județean DC 60A, tronsonul
Vetiș - Oar de către SC Tehnic Asist SA Botoşani. Au fost realizate pe întregul tronson
de 4,1 km lucrările de lărgire la 8 m a lățimii platformei, respectiv la 6 m lățime a
carosabilului pe un tronson de 3.395 ml și la 7 m a lățimii platformei, respectiv la 5 m a
lățimii carosabilului pe un tronson de 703 ml, pregătirea patului drumului, realizarea
fundației și așternerea straturilor de asfalt. De asemenea, lucrarea s-a suplimentat cu
amenajarea acostamentelor, legăturilor la drumurile laterale și la intrările la case, în
număr de 240 racorduri.
Valoarea totală a lucrărilor a fost de 2.618.305 lei, inclusiv TVA și s-a finanțat integral
din excedentul bugetar al anului 2016.
2. S-a continuat cu lucrările pentru igienizarea și reorganizarea clădirii fostei primării pentru
amenajarea centrului cultural, bibliotecii comunale, arhivei comunei, muzeului comunei,
precum și a sediului pentru GAL Pescuit Satu Mare și sediul poliției locale, fiind
finalizate în întregime și lucrările exterioare.
3. S-a finalizat și s-a recepționtat terenul de sport cu gazon artificial din curtea școlii din
Decebal.
4. Au fost continuate lucrările de reamenajare a platformei pentru evenimente din central
localității Oar cu pavarea cu dale a suprafeței.
5. Au fost achiziționate și montate două stații de autobus noi, de 4 x 1,4 x 2,4 m pe str.
Principal din Vetiș, în locul celor distruse de furtună.
6. Au fost finalizate lucrările de execuție a marcajelor rutiere pe drumul communal DC 60,
de la intersecția cu drumul național DN 19 până la capătul din Oar.
7. S-a finalizat licitația publică și s-a semnat contractual de execuție pentru lotul cuprinzând
lucrările de realizare a branșamentelor de apă potabilă în localitatea Oar, în valoare totală
de 642.754 lei, inclusive TVA.
8. S-a aprobat pentru cuprinderea în Programul național de dezvoltare locală pentru
perioada 2017 -2020 lucrarea „Înființare branșamente de apă în localitatea Oar, comuna
Vetiș, jud. Satu Mare și înființare racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar,
comuna Vetiș, jud. Satu Mare”
9. S-a finalizat, cu sprijinul financiar al comunei, gardul cimitirului romano-catolic din
Vetiș.
În domeniul activităților administrative și serviciilor către populație :
1. A fost inițiată pe SEAP licitația publică pentru contractul de concesiune a salubrizării
localităților comunei Vetiș pentru perioada 2018 – 2026.

2. A fost inițiată pe SEAP cererea de ofertă pentru realizarea lucrărilor de înregistrare
sistematică a imobilelor în vederea înscrierii lor în sistemul integrat de cadastru și carte
funciară pe patru loturi, însumând un număr de 23 de sectoare cadastrale, conținând 1.397
imobile (parcele).
3. La începutul lunii au fost efectuate acțuni de dezinsecție din aviona pentru combaterea
țânțarilor.
4. Pentru prima dată în istoria localității, în periaoda 10 – 18 iulie s-a desfășurat la Vetiș o
tabără de creație în arte plastice ORIZONTURI 17, cu participarea a 11 artiști plastici
profesioniști din țară, în organizarea Asociației Teatrul Genesis din Satu Mare și cu
sprijinul comunei Vetiș.
5. În 18 iulie a avut loc inaugurarea sălii de expoziție a Centrului cultural Vetiș, cu ocazia
expoziției picturilor realizate în cadrul taberei de creație, care devin proprietatea comunei
Vetiș, în prezența artiștilor plastici participanți, numeroși oameni de cultură din
municipiul Satu Mare și reprezentanți ai presei locale.
6. În 30 iulie au avut loc manifestările culturale ocazionate de Ziua localității Decebal.
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