Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș
în cursul lunii ianuarie și februarie 2018
În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :
1. Au fost reluate lucrările pentru realizarea racordurilor de canalizare în Oar și Vetiș de
către societatea comercială SC Proiect Invest SRL Gherța Mică. Lucrările s-au finalizat
integral pe străzile din Oar și au fost începute pe strada Principală din Vetiș, finalizarea
tuturor lucrărilor fiind prevăzută până la sfârșitul lunii aprilie.
2. Au fost continuate lucrările la turnarea fundației rezervorului de apă potabilă a sistemului
de alimentare cu apă potabilă a localității Oar, urmând ca montarea rezervorului să se
realizaze în cursul lunii martie.
3. S-a finalizat completarea și actualizarea studiului de fezabilitate a modernizării străzilor
din comuna Vetiș, prin extinderea documentației pentru proiectarea modernizării întregii
trame stradale, de la gard la gard, cuprinzând fundarea și asfaltarea părții carosabile,
amenajarea acostamentelor, amenajarea șanțurilor marginale, a podețelor și a trotuarelor,
fiind aprobate de către consiliul local și indicatorii tehnico-economici ai investiției,
asigurându-se astfel condițiile necesare contractării elaborării documentațiilor tehnice și
demarării procedurilor de licitație publică. Lucrările de modernizare vor fi demarate
începând cu primăvara acestui an, după finalizarea lucrărilor de canalizare, realizarea
stațiilor de pompare și a branșamentelor de canalizare pe fiecare stradă și finalizarea
procedurilor de achiziție publică.
4. S-a întocmit și s-a depus pentru finanțare nerambursabilă din fonduri europene în cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin Grupul de Acțiune Locală documentația
aferentă obiectivului Realizare Parc recreativ în comuna Vetiș, prin care se dorește
amenajarea unui parc în curtea dispensarului medical din Vetiș, cu amenajarea unor
aparate fitness în aer liber pentru adulți și a unei piste de skateboard pentru copii.
5. În baza Ordinului nr. 8 /2018 al directorului general al Agenției de Cadastru și Publicitate
Imobiliară, au fost începute lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe 5
sectoare cadastrale, totalizând 397 imobile, în suprafață de 318,93 ha.
În domeniul activităților administrative, culturale și altele :
1. În data de 14 februarie a fost aprobat bugetul local al comunei Vetiș pe anul 2018.
2. În data de 26 ianuarie fost inaugurată biblioteca comunală a comunei Vetiș.
3. Este în curs de derulare renumerotarea tuturor imobilelor (clădiri și/sau parcele de teren
libere) de pe fiecare stradă și introducerea lor în sistemul Registrului Electronic Național
al Nomenclaturilor Stradale. Acțiunea de stabilire a noilor adrese ale fiecărui imobil,
precum și inscripționarea străzilor, se preconizează a se finaliza în cursul lunii aprilie.
4. A apărut ediția nr. 4 al Jurnalului de Vetiș, ziarul bilingv bilunar al comunei Vetiș.
5. În data de 1 februarie s-a organizat și la biblioteca comunei Vetiș Ziua Internațională a
Cititului Împreună.
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