Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș
în cursul lunii octombrie 2017

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :
1. Au fost demarate lucrările pentru realizarea racordurilor de canalizare în Oar și Vetiș de
către societatea comercială SC Proiect Invest SRL Gherța Mică. Lucrările se efectuează
în prezent pe străzile laterale din Oar, fiind planificată finalizarea a cca. 200 de
branșamente până la sfârșitul acestui an.
2. Au fost realizate cca. 100 de branșamente de apă potabilă în Oar, pe strada Principală.
Finalizarea integrală și predarea pentru exploatare către SC Apaserv SA Satu Mare este
planificată pentru începutul lunii decembrie a.c.
3. S-a finalizat montarea și punerea în funcțiune a unei noi centrale termice la căminul
cultural din Oar.
4. Au fost achiziționate și montate 3 stații de autobus în Vetiș din totalul de 9 stații
contractate pentru înlocuirea celor vechi, degradate.
5. Au fost livrate alte 30 de coșuri pentru deșeurile stradale, montate în locurile cele mai
circulate pietonal.
6. În ședința extraordinară a consiliului local din 11 octombrie s-au aprobat două Planuri
Urbanistice Zonale, unul pentru realizarea unui Centru de îngrijire pentru bătrâni la Vetiș,
celălat pentru realizarea unei Pensiuni agroturistice pe Drumul Careiului din Vetiș.
În domeniul activităților administrative, culturale și altele :
7. La Centrul cultural al comunei Vetiș, în holul bibiliotecii, s-a organizat expoziția colecției
de obiecte vechi, instrumente și scule tradiționale colectate din localitățile comunei, care
de acum încolo va avea un caracter permament.
8. Sâmbătă, 14 octombrie a avut loc „Ziua gastronomică” a produselor din mere, prezentate
de Asociația Orfeusz din orașul înfrățit Csenger, cu un program artistic susținut de
invitați locali. Evenimentul s-a organizat în colaborare cu Charlie Café.
9. Vineri, 20 octombrie, s-a inaugurat la Centrul cultural Vetiș expoziția de fotografii
artistice al Asociației „Vasile Vénig László” din Carei.
10. Au fost preluate donațiile artiștilor plastici participanți la tabăra de creație „Orizonturi
2017”, constând în peste 20 de picturi și fotografii artisitice, care vor decora de acum
sala de căsătorii, holurile și coridoarele primăriei comunei.
11. În periaoda 1 - 30 octombrie s-a realizat inventarierea și reevaluarea întregului
patrimoniu public al comunei Vetiș, cu includerea a cca. 100 de drumuri agricole noi,
neînregistrate până în prezent.
12. În ședința ordinară a consiliului local din 25 octombrie s-a aprobat finanțarea
programului de prevenire și protecție împotriva incendiilor prin instituirea verificării de
către persoane autorizate a tuturor coșurilor de fum din gospodăriile localităților comunei,
inclusiv a celor la care sunt racordate instalații de ardere cu gaze naturale, în conformitate

cu normativele tehnice în vigoare. Acțiunea se va desfășura în cursul lunilor noiembrie și
decembrie a.c.
13. Au fost achiziționate dotări, stâlpi și plase de tenis, respectiv de volei, pentru terenul de
sport din curtea școlii din Vetiș
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