Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș
în cursul lunilor iulie și august 2018
1. Au fost finalizate lucrările de modernizarea ale străzii Someșului și sunt în curs de
finalizare lucrările de modernizare ale străzii Kölcsey Ferenc din Oar, următoarele două
lucrări în cadrul programului de modernizare integrală a străzilor din comuna Vetiș.
Lucrările au constat în refacerea fundațiilor, asfaltarea tramei stradale pe lățime de 4 m,
nivelarea/pietruirea zonelor adiacente carosabilului, refacerea șanțurilor marginale, a
podețelor de intrare la fiecare gospodărie și parțial a trotuarelor. Lucrările s-au executat
pe o suprafață totală de 2.781 mp, din care 1.716 mp carosabil și 10 podețe de acces la
gospodării pe strada Kölcsey Ferenc și pe o suprafață de 2.391 mp, din care 1.556 mp
carosabil și 12 podețe de acces la gospodării pe strada Someșului. Lucrările au fost
executate de SC Samcif SA Satu Mare și au fost în valoare de 335.039 lei cu TVA inclus
la strada Kölcsey Ferenc și 306.184 lei cu TVA inclus la strada Someșului.
2. Au fost începute lucrările de modernizare ale străzilor Teilor, Stadionului și Libertății,
Mică din Vetiș, cu finalizare până la mijlocul lunii septembrie. Investițiile cuprind
aceleași lucrări ca și în cazul străzilor din Oar și sunt în valoare totală de 474.403 lei,
inclusiv TVA, la strada Teilor și Stadionului și de 473.844 lei la strada Libertății și
strada Mică.
3. A fost finalizat proiectul tehnic pentru obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de
gaze naturale în comuna Vetiș”, pe toate străzile pe care în prezent nu există rețea, s-a
obținut avizul distribuitorului de gaz SC Gaz Vest Arad și este în curs obținerea avizului
de mediu. Lucrările sunt contractate și planificate a se realiza integral în acest an, cu
începere imediat după obținerea avizelor și eliberarea autorizației de construcție.
4. Au fost finalizate în mare parte lucrările de întreținere străzi de piatră și macadam în
localitățile Oar și Decebal,precum și pe strada Nouă din Vetiș, urmând ca să fie începute
acest lucrări și pe străzile din cartierul nou al localității Vetiș, precum și pe strada
Principală. Lucrările se execută în cadrul acrodului-cadru de 4 ani semnat cu SC Proiect
Invest SRL Gherța Mică. Valoare totală a lucrărilor executate este de 1.340.000 lei.
5. Au fost finalizate lucrările de reparații-reabilitare a capelelor cimitirelor din Vetiș și Oar,
cuprinzând lucrări reparații curente la pereți, acoperiș, pavaje, schimbare geamuri și uși,
reparații la instalațiile de apă și montarea de instalații de aer condiționat, reparații trotuare
și căi de acces. Totodată au foat demarcate lucrările similar la capela cimitirului din
Decebal, inclusiv cu realizarea unei parcări betonate în fața cimitirului de 7 x 30 m.
6. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți comunei Vetiș localitatea Decebal
și cofinanțarea investiției : Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă
uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, realizându-se un pas important spre
demararea lucrărilor de introducere a apei potabile și canalizării în localitatea Decebal.
7. Au fost finalizate proiectele tehnice pentru străzile care urmează a se moderniza în cursul
următorilor 2 ani în Vetiș și Oar, în număr de 15 străzi în Vetiș ți 13 străzi în Oar, urmând
ca să fie demarată în cursul lunii septembrie procedura de licitație pentru execuția lor.
8. A fost finalizat registrul de corespondență a adreselor vechi-noi în cele trei localități, au
fost instalate indicatoare stradale cu denumirile străzilor și s-a finalizat introducerea în
Registrul Electronic Național al Nomenclatoarelor Stradale toate adresele din comună.

9. A fost demarată prin publicarea anunțului licitația pentru Lucrări de construcții și
instalații rămase de executat și realizare stații de pompare la obiectivul ,,Canalizare
menajeră în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”.
10. A fost introdus sistemul de Registratură electronică în cadrul primăriei comunei.
11. În perioada 02 – 08 iulie a avut loc a II-a ediție a taberei de creație Orizonturi 2018, la
care au participat 10 pictori, sculptori și fotografi din țară, tabăra finalizându-se cu o
expoziție care cuprinde peste 40 de creații artistice, precum și cu o sculptură din lemn în
parcul din jurul primăriei.
12. În data de 22 iulie au avut loc manifestările ocazionate de Ziua localității Decebal.
13. Tot la Decebal a avut loca în data de 18 august o sărbătoare inedită prin inaugurarea
parcului Centenar și dezvelirea bustului lui Decebal.
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