Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș
în cursul lunii mai 2018
În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :
1. În cursul lunii mai s-au finalizat lucrările și acțiunile uneia dintre cele mai importante
investiții ale comunei Vetiș din ultimele decenii : realizarea alimentării cu apă potabilă a
loalității Oar ! Astfel :
a) S-a efectuat recepția parțială a rețelei de apă potabilă din Oar, lucrare realizată în
cadrul obiectivului de investiție : „Realizarea sistemului de canalizare în Vetiș și Oar
și a sistemului de alimentare cu apă potabilă în Oar„, lucrare efectuată de SC
Universal Construct SRL Satu Mare în perioada mai 2012 – mai 2018. Recepția
parțială s-a efectuat pentru partea de rețele de apă din localitatea Oar. Lucrările
recepționate constau în 9.185 m rețea de apă potabilă, 7 vane și 24 de hidranți
supraterani, respectiv conducta de aducțiune de 3.750 m, în valoare totală de
1.598.537 lei. Finanțarea investiției s-a realizat de Administrația Fondului pentru
Mediu și parțial din veniturile bugetului local.
b) S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiție “Realizarea
branșamentelor de apă în localitatea Oar, comuna Vetiș”, lucrare efectuată de
societatea comercială SC Hidro Construct SRL Satu Mare. În cadrul obiectivului s-au
înființat un număr total de 480 branșamente de apă în localitatea Oar, fiind asigurate
racordările practic pentru fiecare gospodărie solicitantă. Lucrările au fost realizate în
perioada septembrie 2017 – aprilie 2018, în valoare totală de 691.506 lei, fiind
finanțată din veniturile bugetului local și parțial de Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice prin Progamul național de dezvoltare locală.
c) S-au demarat formalitățile de predare a instalațiilor recepționate către operatorul SC
Apaserv Satu Mare, în vederea demarării branșării consumatorilor la sistemul de
alimentare cu apă potabilă.
d) A fost demarată și este în derulare înregistrarea prin primăria comunei a cererilor
pentru branșare la sistemul de alimentare, în vederea simplificării pentru cetățeni a
procedurilor de branșare și contractare a serviciului de furnizare a apei, fiind
înregistrate până la sfârșitul lunii un nr. de cca. 100 de cereri.
2. S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor și a obiectivului de investiție: „Realizarea
racordurilor de canalizare în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș”, lucrare efectuată de
societatea comercială SC Proiect Invest SRL Gherța Mică. În cadrul obiectivului s-au
înființat un număr total de 718 racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar, fiind
asigurate racordările practic pentru fiecare gospodărie solicitantă. Lucrările au fost
realizate în perioada : octombrie 2017 – aprilie 2018, în valoare totală de 1.728.147 lei,
fiind finanțate din veniturile bugetului local și parțial de Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice prin Progamul național de dezvoltare locală.
3. A fost demarată modernizarea străzii Mare - tronsonul I din Oar, prima lucrare în cadrul
programului de modernizare integrală a străzilor din comuna Vetiș, fiind terminate până
la sfârșitul lunii fundarea și asfaltarea părții carosabile a străzii. Totodată a fost lansată
achiziția publică pentru elaborarea proiectelor tehnice pentru modernizările tuturor
străzilor, altele decât cele la care lucrările se vor realiza încă în acest an.

4. Au fost aprobați de către consiliul local indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiție „Extinderea rețelelor de gaze naturale în comuna Vetiș”, fiind în curs
contractarea elaborării proiectului tehnic și execuția lucrărilor, pe toate străzile pe care în
prezent nu există rețea.
5. Au fost realizate pe teritoriul comunei acțiuni de combatere a căpușelor, pe digurile
Someșului, de-a lungul zonelor locuite din Vetiș și Oar, respectiv în jurul și pe terenurile
de fotbal, zonele verzi și parcurile din comună. De asemena, s-a realizat o acțiune de
dezinsecție contra țânțarilor prin aviotratament, pe întreaga suprafață a intravilanului
localității.
6. A fost semnat acrodul-cadru de 4 ani pentru întreținerea străzilor d epiatră și macadam cu
SC Proiect Invest SRL Gherța Mică, câștigătorul licitației, fiind încheiat și contractul
subsevvent pe anul 2018. Lucrările încep din data de 30 mai, cu realizarea acostamentelor
și șanțurilor de-a lungul străzii Principale din Vetiș și repararea mai multor străzi de
piatră din localitățile Decebal, Oar și Vetiș.
În domeniul activităților administrative, culturale și altele :
7. În organizarea Școlii cu clasele I-VIII din Vetiș, în data de 5 mai a.c. s-a organizat
concursul județean de dans Ritm și Armonie, cu participarea a zeci de echipe din județul
Satu Mare.
8. La central cultural din Vetiș a fost inaugurată o expoziție de priogravuri.
9. În data de 15 mai a apărut numărul 5 al Ziarului local Jurnalul de Vetiș - Vetési Napló.
10. În zilele de 7 și 8 mai a avut loc o acțiune de control al Inspectoratului pentru Situații de
Urgență a nivelul comunei, în cadul căreia s-a organizat și un exercițiu de alarmare.
11. În data de 22 mai a avut loc o acțiune de donare de sânge la Vetiș, cu participarea și a
angajaților primăriei.
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