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RAPORT AL PRIMARULUI
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNEI VETIȘ ÎN ANUL 2018
1. PRIMĂRIA COMUNEI VETIȘ. ORGANIZARE
1.1. Primăria comunei Vetiş
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute
la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
Primarul, viceprimarul, secretarul comunei Vetiş şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, care duce la
îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente
ale colectivităţii locale.
Primăria comunei Vetiș, totodată sediul comunei Vetiș este înregistrat în localitatea Vetiș, str.
Principală nr. 437 (adresa nouă : str. Principală nr. 263, odată cu implementarea noului nomenclator stradal și a noilor adrese în localitățile comunei).
1.2 Activitatea consiliului local
În cursul anului 2018 consiliul local s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi 9 şedinţe extraordinare.
Au fost dezbătute şi aprobate un număr de 58 de hotărâri de consiliu.
1.3 Organizare
Primăria dispune de o clădire nouă, cu dotare tehnică și materială corespunzătoare desfășurării
în bune condiții a activității primăriei.
Primăria își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare și a
Regulamentului de Ordine Interioară a primăriei comunei Vetiș, aprobate în cursul anului 2016,
după instalarea noilor strucuturi ale administrației locale după alegerile din 5 iunie 2016.
Aparatul de specialitate al primarului este structurat conform organigramei și statului de funcții
aprobate de consiliul local pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele
funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. Numărul
maxim al personalului care se poate încadra în structurile plătite din fondurile publice ale autorităților administrației publice locale ale comunei Vetiș este de 36, incluzând primarul, viceprimarul și secretarul, inclusiv 5 posturi speciale pentru structura poliției locale.
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- În cazul persoanelor fizice, din suma totalî de 831.030 lei reprezentând rămășițe, s-a încasat
un total de 243.178 lei.
4
În urma acestor activități, valoare totală a diminuării restanțelor
s-a cifrat la 490.981 lei, din
4
care 263.261 lei prin recuperare și 227.720 lei prin ștergerea din evidențe.

3. PATRIMONIUL COMUNEI VETIȘ ÎN ANUL 2018
Totalitatea bunurilor aflate în patrimoniul public și privat al comunei Vetiș la data de 31 decembrie 2019 a fost evaluată la valoarea de 44,0 milioane lei.

Din aceasta :
- 40,2 milioane lei este valoarea patrimoniului public;
- 3, 8 milioane lei este valoarea patrimoniului privat.
Față de anul 2018, valoarea patrimoniului public a crescut cu 6,5 milioane lei, reprezentând
valoarea investițiilor noi recepționate și puse în funcțiune în cursul anului 2018.
4. SITUAȚIA INFRASTRUCTURII RUTIERE. ÎNTREȚINEREA STRĂZILOR
4.1 Situația infrastructurii rutiere a comunei
Comuna este străbătută de Drumul Naţional şi European DN 19 – E 671 : Oradea – Carei – Satu
Mare, traversând localitatea Decebal pe o lungime de 5,9 km, modernizată complet între anii 2010
– 2014 de către CNADR.
Fostul Drum Judeţean DJ 198 a fost reîncadrat din drum judeţean în drum comunal DC 60A,
pe întreaga lungime de 11,1 km şi a fost preluat integral în anul 2016 în administrare de către consiliul local al comunei Vetiş. Drumul a fost reasfaltat în octombrie – noiembrie 2015 de Consiliul
judeţean Satu Mare pe o lungime de 6,7 km. Restul tronsonului (Vetiş – Oar), în lungime totală
de 4,4 km, a fost modernizat integral în perioada aprilie – iulie 2017 de către administraţia locală
a comunei Vetiş. Valoarea totală a lucrării a fost de 2.618.305 lei și a fost asigurată integral din
excedentul bugetului din anul 2016.
Comuna are un număr de 67 de străzi, în lungime totală de 44,84 km, astfel :
- Localitatea Vetiş are 28 de străzi, în lungime totală de 21,37 km și 3 trasee de străzi nerealizate
încă. Din acestea unul se suprapune cu Drumul Național DN 19 - E 671 (Str. Careiului – în lungime de 2,28 km) și unul cu Drumul comunal DC 60 (Strada Principală – în lungime de 6,93 km).
- Localitatea Oar are 18 străzi, în lungime totală de 12,10 km, din care unul se suprapune cu
Drumul Comunal DC 60 (Strada Principală – lungime de 3,98 km).
- Localitatea Decebal are 21 străzi, în lungime totală de 11,38 km, din care unul se suprapune
cu Drumul Național DN 19 – E 671 (Strada Principală – în lungime de 3,65 km).
4.2 Starea infrastructurii rutiere. Lucrările de modernizare
La începutul anului 2018, din totalul străzilor erau modernizate cu strat de asfalt două străzi :
strada Principală și str. Csengeri, ambele din localitatea Vetiș, în lungime totală de 8,52 km, restul
străzilor, fiind nemodernizate, în stare cu piatră şi macadam.
În cursul anului 2018 au fost elaborate studiile de fezabilitate și proiectele tehnice pentru
modernizarea integrală a tuturor străzilor de piatră și macadam din localitățile Vetiș și Oar,
modernizarea cuprinzând întreaga tramă stradală (fundare – asfaltare carosabil, acostamente,
șanțuri laterale, sisteme de evacuare a apelor pluviale, podețe, trotuare și zone verzi de la caz
la caz).
Respectând prevederile reglementărilor privind achizițiile publice, în cursul anului 2018 s-au
realizat lucrările de modernizare a 10 străzi (5 străzi în Vetiș și 5 străzi în Oar), reprezentând cca.
20 % din totalul străzilor nemodernizate din cele 2 localități, prin încredințarea directă a lucrărilor,
după cum urmează :
• Strada Mare – tronsonul I din Oar , în valoare totală 461.395 lei;
• Strada Stadionului și strada Digului din Oar, în valoare totală de 350.828 lei;
• Strada Kölcsey Ferenc din Oar, în valoare totală de 462.642 lei;
• Strada Someșului din Oar, în valoare totală de 304.704 lei;
• Strad Teilor și strada Stadionului din Vetiș, în valoare totală de 523.997 lei;
• Strada Parcului din Vetiș, în valoare totală de 515.695 lei;
• Strada Libertății și strada Mică din Vetiș, în valoare totală de 534.378 lei.
Pentru alte 9 străzi, grupate în 2 loturi (3 în localitatea Vetiș și 6 în localitatea Oar), a fost demarată și este în curs de finalizare procedura de licitație publică pentru contractarea lucrărilor de
execuție, acestea urmând să fie realizate în cursul anului 2019.
Totodată se pregătește contractarea și realizarea în cursul anului 2019 a studiilor de fezabilitate
pentru modernizarea tuturor străzilor din localitatea Decebal, acestea urmând să fie demarate
după finalizarea lucrărilor sistemului de apă potabilă și canalizare în localitate.
5. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE
5.1 Serviciul de furnizare a apei potabile și canalizării
Comuna Vetiș este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de
Apă și Apă Uzată a județului Satu Mare. Serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare se
realizează de către operatorul regional SC Apaserv SA Satu Mare.
Sistemul de alimentare cu apă potabilă este în proprietatea publică a comunei Vetiș și este predat în concesiune pentru exploatare operatorului SC Apaserv SA Satu Mare.
Valoarea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă a localității Vetiș concesionate operatorului la data de 31 decembrie 2018 este de 5.619.897 lei, din care 3.325.506 lei sunt investițiile predate în cursul anului 2018 și reprezintă componentele sistemelor de alimentare cu apă
potabilă (conducte de aducțiune, stația de pompare, rețele de distribuție, vane, hidranți și branșamente) din localitățile Vetiș și Oar.
5.2 Investițiile realizate în sistemul de alimentare cu apă potabilă
Alimentarea cu apă potabilă a funcționat la începutul anului 2018 doar în localitatea Vetiș, printr-un sistem realizat în anii 2001 – 2005, cu extinderi ulterioare între anii 2006 și 2016, racordat
în prezent la sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Satu Mare. Rețeaua realizată
cu acoperire de peste 95 %, în lungime totală de 20,0 km. Este funcțional din anul 2005, inițial cu
alimentare din puț forat propriu, apoi racordat la sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Satu Mare.
În cursul anului 2018 s-a finalizat reproiectarea și execuția sursei de alimentare a sistemului de
alimentare cu apă potabilă a localității Oar, prin soluția racordării la sistemul de alimentare cu apă
potabilă a municipiului Satu Mare printr-o stație de pompare situat în localitatea Vetiș, ceea ce a
permis recepționarea și punerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă potabilă a localității Oar. Rețeaua este realizată între anii 2016-2018, în lungime totală de 8,2 km, cu acoperire peste
95 %. Investiția este realizată cu finanțare de la Agenția Fondului pentru Mediu ți bugetul local și
s-a recepționat în luna noiembrie 2018.
Tot în cursul anului 2018 a fost finalizată execuția a 519 branșamente de apă potabilă la nivelul
fiecărei gospodării din localitatea Oar, lucrările fiind începute în toamna anului 2017. Valoarea
totală a lucrărilor s-a cifrat la 707.657 lei și a fost finanțată din sursele proprii ale bugetului local.
În cursul anului 2018 s-a realizat branșarea la rețeaua de apă potabilă a peste 200 de gospodării
din Oar.
În prezent se află în execuție studiul de fezabilitate al extinderii rețelelor de apă potabilă în
localitatea Vetiș și Oar, pe străzile noi și capetele de străzi pe care în prezent nu există rețele, cu
execuția lucrărilor în anul 2019, în urma căruia se va asigura o acoperire de 100 % cu rețea de apă
potabilă în cele două localități.
În localitatea Decebal nu există rețea de apă potabilă. Investiția de realizare a sistemului de alimentare cu apă potabilă este cuprinsă în programul de extindere și reabilitare a infrastructurii de
apă și apă uzată în județul Satu Mare, etapa II, cu finanțare nerambursabilă în cadrul POS Mediu
2014 – 2020 și cofinanțare de la bugetul local. În luna august 2018 consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici și cofinanțarea investiției, în prezent proiectul fiind înaintat la Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru semnarea contractului de finanțare.

5.3 Investițiile realizate în sistemul de canalizare
În prezent nu există finalizat sistem de canalizare în nici una din localitățile comunei.
În localitatea Vetiș și Oar rețelele de canalizare sunt realizate cu acoperire de peste 95 % în ambele localități, fără tronsonul drumului național Careiului și strada Sătmărel, în lungime totală de
17,5 km în Vetiș și 11,9 km în Oar, cu finalizare și racordare la sistemul de canalizare a municipiului Satu Mare, stația de pompare Satu Mare Sud, în primăvara anului 2018. Investiția se realizează
cu finanțare de la Agenția Fondului pentru Mediu și bugetul local.
În cursul anului 2018 s-a finalizat reproiectarea sistemului de pompare, realizându-se un sistem mai performant și cu consumuri mai reduse de energie. Totodată s-a reziliat contractul cu
executantul inițial al lucrărilor, restul rămas de executat (stațiile de pompare și parțial rețele) fiind
relicitate, în prezent aflându-se în execuție cu finalizare în primăvara anului 2019.
Tot în cursul anului 2018 a fost finalizată execuția a 562 racorduri de canalizare la Oar și 814
racorduri de canalizare la Vetiș, la nivelul fiecărei gospodării, lucrările fiind începute în toamna
anului 2017. Valoarea totală a lucrărilor s-a cifrat la 1.728.147 lei și a fost finanțată din sursele
proprii ale bugetului local.
În prezent se află în execuție studiul de fezabilitate al extinderii rețelelor de canalizare în localitatea Vetiș și Oar, pe străzile noi și capetele de străzi pe care în prezent nu există rețele, cu execuția
lucrărilor în anul 2019, în urma căruia se va asigura o acoperire de 100 % cu rețea de canalizare în
cele două localități.
În localitatea Decebal nu există sistem de canalizare. Investiția de realizare a sistemului de canalizare este cuprins în programul de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată
în județul Satu Mare, etapa II, cu finanțare nerambursabilă în cadrul POS Mediu 2014 – 2020 și
cofinanțare de la bugetul local. În luna august 2018 consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici și cofinanțarea investiției, în prezent proiectul fiind înaintat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru semnarea contractului de finanțare.
6. SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR COMUNEI ȘI
GESTIONAREA DEȘEURILOR
Începând cu 1 februarie 2018, activitatea de colectare a deșeurilor menajere în comuna Vetiș se
realizează de către SC Deiosim Com SRL Orașu Nou, câștigătorul licitației publice pentru concesionarea serviciului de salubrizare pe următorii 8 ani, organizat în urma expirării contractului de
concesiune anteriror din luna ianuarie a anului 2018.
Tot atunci s-a introdus și colectarea selectivă duală a deșeurilor direct de la gospodării și colectarea săptămânală a deșeurilor, alternativ pentru cele două tipuri de deșeuri. Suplimentar, colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile se realizează și printr-un număr de 44 de containere tip
clopot distribuite pe raza comunei. Colectarea deșeurilor reciclabile se realizează de SC Mondorek
SRL Carei.
Transportul şi depozitarea deşeurilor menajere se face la depozitul regional de deşeuri de la
Doba, judeţul Satu Mare, la o distanţă medie de 20 km.
7. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI
Reţeaua de iluminat public al comunei Vetiş are o lungime de 44 km, asigurînd o acoperire de
pest 92 % a străzilor comunei şi cuprinde un număr de 1.037 stâlpi de iluminat (391 în Vetiş, 307
în Oar şi 339 în Decebal), cu 8 puncte de aprindere (4 în Vetiş, 2 în Oar şi 2 în Decebal).
Sistemul se compune din 416 corpuri de iluminat cu LED, achiziţionate şi montate în anul 2016
(172 în Vetiş, 104 în Oar şi 140 în Decebal), 466 corpuri de iluminat clasice, vechi (70 – 250 W) şi
155 de stâlpi fără corpuri de iluminat.
Întreţinerea sistemului de iluminat public al comunei se realizează printr-un contract de prestări de servicii efectuat de o firmă se specialitate.
În luna noiembrie 2018 consiliul local a aprobat Studiul de fundamentare privind concesionarea serviciului de iluminat public în Vetiș pe o durată de 8 ani, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 51/20016, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciile comunitare
de utilități publice și ale Legii nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare, a serviciului
de iluminat public, în prezent fiind în curs de derulare licitația concesionării serviciului.
8. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
Gazele naturale în comuna Vetiş se asigură prin Staţia de Reglare Măsurare a SC Distrigaz SA,
situat pe DC 60A, la intrarea în localitatea Vetiş.
Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor este asigurată de către operatorul SC Gaz Vest SA
Arad. Reţelele de distribuţie a gazelor naturale au fost realizate parțial de autoritatea locală, pe raza
localității Vetiș și parțial de către operatorul SC Gaz Vest SA Arad, pe rața localităților Oar și Decebal.
Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale este realizată din anul 2012 în localitatea Vetiş, din
toamna anului 2016 în localitatea Oar și din primăvara anului 2017 în localitatea Decebal.
În cursul anului 2018 au fost realizate proiectele și a fost demarată realizarea lucrărilor de extindere de rețele pe toate porțiunile omise din investițiile anterioare, în toate localitățile comunei,
cu finalizarea planificată în primăvara anului 2019. Investiția se realizează din fondurile bugetului
local al comunei.
9. ZONELE VERZI
Zonele verzi publice din comuna Vetiş (scuaruri, amenajări, pajişti, terenuri de joacă publice,
curţi) sunt următoarele :
- Scuar amenajat în curtea primăriei comunei Vetiş – aprox. 1.200 mp;
- Scuar amenajat lângă căminul cultural Vetiş – aprox. 220 mp;
- Teren de joacă public lângă clădirea fostului sediu al primăriei Vetiş – 200 mp;
- Curte cu spaţiu verde, neamenajat, la clădirea cabinetelor medicale din Vetiş – aprox. 1.600 mp;
- Curte la şcoala gimnazială din Vetiş – aprox. 140 mp;
Total în localitatea Vetiş: aprox. 3.360 mp
- Teren de joacă amenajat în curtea clădirii publice din Oar – 160 mp;
- Curte – teren de joacă la grădiniţa din Oar – aprox. 550 mp;
- Curte la căminul cultural din Oar – aprox. 120 mp;
Total în localitatea Oar: aprox. 830 mp
- Scuar amenajat în jurul clădirii căminului cultural din Decebal – 2.000 mp;
- Curte, teren de joacă la grădiniţa şi şcoala din Decebal – aprox. 4.600 mp.
Total în localitatea Decebal: aprox. 6.600 mp
Total comună : 10.790 mp
Suprafața totală a zonelor verzi și terenurilor publice amenajate și întreținute cu caracter permanent ca parcuri-scuaruri (gazon întreținut, plantări de flori și arbuști, sistem de irigație, existența mobilierului urban) este 3.420 mp în 3 locații (2 la Vetiș și unul la Decebal).
La finalul anului 2018 zonele verzi amenajate s-au extins cu 120 mp, prin amenajarea curții
căminului cultural din Oar.
În cursul anului 2018 s-a întocmit proiectul și s-a câștigat finanțare nerambursabilă pentru realizarea unui Parc recreativ în localitatea Vetiș, în curtea dispensarului medical, în cadrul Programului național de dezvoltare rurală. Obiectivul se va realiza în cursul anului 2019 și va cuprinde
amenajarea unui parc în incinta curții, dotarea cu aparate fitness în aer liber și realizarea unei piste
de skateboard.

10. INVESTIȚIILE ȘI LUCRĂRILE COMUNEI VETIȘ ÎN ANUL 2018. PROGRAMELE
CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
Volumul investițiilor publice realizate în anul 2018 a fost de 7,83 milioane lei, cel mai mare din
ultimele trei decenii.
A. Obiectivele de investiții în continuare derulate în cursul anului 2018 :
A.1 Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în Oar și a sistemului de colectare a
apelor uzate din Oar și Vetiș: Lucrarea a fost demarată în octombrie 2012, cu termen de finalizare, după mai multe prelungiri, în iunie 2018. Lucrarea este finanțată de Agenția Fondului pentru
Mediu.
Stadiul realizării investiției la sfârșitul anului 2018 este prezentată la pct. 7 – Serviciul public de
alimentare cu apă potabilă și canalizare.
A.2 Înființarea de branșamente de apă în localitatea Oar și înființarea de racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar
Lucrarea a fost realizată pe două loturi, branșamentele de apă potabilă, respectiv racordurile de
canalizare, în perioada octombrie 2017 – aprilie 2018.
Obiectivul de investiție a fost finanțat parțial în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Locală.
Lucrările au fost realizate după cum urmează : Lotul I – Realizare branșamente de apă în Oar
de societatea comercială SC Hidro Construct SRL Satu Mare iar Lotul II – Realizare racorduri de
canalizare în localitățile Vetiș și Oar societății comerciale SC Proiect Invest SRL Gherța Mică.
Ambele loturi au fost finalizate și recepționate, conform celor prezentate la pct. 7 – Serviciul
public de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Branșamentele de apă s-au pus în funcțiune
odată cu sistemul de apă potabilă din Oar.
A.3 Casa de nunți din Decebal: Lucrarea a fost demarată în anul 2012, apoi imediat sistată.
Lucrarea a fost reluată în iunie 2016, realizându-se structura clădirii, inclusiv acoperișul. În anul
2018 lucrările au fost sistate până la realizarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare
în localitatea Decebal..
B. Obiectivele de investiții noi :
B.1 Documentații tehnice pentru investiții noi
1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din
județul Satu Mare a finalizat studiul de fezabilitate pentru cele 4 obiective : Rețele de alimentare
cu apă în UAT Vetiș - Localitatea Decebal, Rețele de canalizare în UAT Vetiș - Localitatea Decebal, Aducțiune Satu Mare – Decebal din localitatea Satu Mare în localitatea Decebal (UAT Satu
Mare – UAT Vetiș) și Conducte de refulare SPAU 4 și SPAU 5 Decebal din localitatea Decebal în
localitatea Satu Mare (UAT Vetiș - UAT Satu Mare), din cadrul proiectului „Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest,
în 2014 – 2020”, în valoare de cca. 4 milioane euro.
Consiliul local al comunei Vetiș a aprobat în luna august indicatorii tehnico economici ai investițiie, precum și cofinanțarea de 2 %, proiectul complet al întregului județ fiind înaintat și așteaptă
semnarea contractului de finanțare din fondurile europene nerambursabile la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
2. Au fost elaborate studiul de fezabilitate și proiectele tehnice ale modernizării tuturor străzilor
din localitățile Vetiș și Oar, o parte din ele fiind lansate în execuție, pentru celelalte fiind în curs
procedurile de licitație pentru execuția în anul 2019.
3. S-a realizat proiectul tehnic pentru extinderea rețelelor de gaze naturale în toate localitățile
comunei, realizându-se astfel o acoperire de 100 % a sistemului de alimentare cu gaze naturale în
comună.
4. S-a contractat execuția și s-a realizat parțial studiul de fezabilitate pentru extinderea rețelelor
de apă și canalizare în toate localitățile comunei, realizându-se astfel o acoperire de 100% a sistemului de alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare în comună.
5. S-a contractat execuția și s-a realizat parțial studiul de fezabilitate al realizării unei creșe în
comuna Vetiș, pe terenul de pe strada Nouă, în vecinătatea Centrului cultural Vetiș.
6. S-a contractat și s-a executat parțial Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție
(DALI-Studiul de fezabilitate) ale reabilitării clădiri căminului cultural din Vetiș.
7. S-a întocmit și s-a aprobat de consiliul local Studiul de fundamentare al concesionării serviciului de iluminat public al localităților comunei Vetiș.
B.2 Lucrări noi de investiții
1. Au fost executate și finalizate lucrările de modernizare a 10 străzi din Vetiș și Oar, grupate în
8 loturi, conform celor prezentate la pct. 6.2.
2. Au fost demarate și realizate parțial lucările de extindere a rețelelor de gaze naturale în toate
localitățile comunei. Lucrările se vor finaliza în primăvara anului 2019.
B.3 Proiecte cu finanțare nerambursabilă
În cursul anului 2018 autoritatea locală a inițiat proiecte pentru obținerea unor finanțări nerambursabile după cum urmează :
1. Proiectul ”CONNECTORS – Bridging institutions, communities, citizens” în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, perioada de programare 2014-2020, Axa Prioritară 6
- Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni, Cererea deschisa de proiecte
”Parteneriat pentru un viitor mai bun”, finanțându-se acțiuni transfrontaliere în domeniul cooperării dintre instituții și cetățeni, ca parteneriat între Comuna Vetiș – lider de proiect, Comuna
Rozsaly - partener de proiect, Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona
Sătmarului (RO) - partener de proiect, respectiv Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület –
partener de proiect.
Acest proiect a întrunit punctajul necesar pentru obținerea finanțării și este primul proiect pe
o listă de așteptare.
2. Proiectul „Cross-border Open Modell of Digitalised Museum. Acronim: CoMoDi” în
cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria; perioada de programare 2014-2020, Axa
prioritară 6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni, Obiectiv specific 6.1: Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților, Prioritatea de investiţii 11/b, ca parteneriat între Muzeul Jósa András, Nyíregyháza, Ungaria – lider
proiect, Primăria orașului Csenger, Ungaria, Primăria comunei Geszteréd, Ungaria, Muzeul
Județean Satu Mare, Primăria orașului Tășnad și Primăria comunei Vetiș, România – parteneri
de proiect.
Acest proiect a câștigat finanțarea, urmând să se încheie contractul de finanțare în cural trim. I
2019. Proiectul prevede pentru comuna Vetiș dotări pentru muzeul local și acțiuni pentru promovarea activităților culturale specifice.
3. Proiectul ”Realizare Parc recreativ în comuna Vetiș, jud. Satu Mare” a câștigat o finanțare de 40.000 de euro în cadrul finanțărilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de
Acțiune Locală Zona Sătmarului, finanțată din Fondul pentru dezvoltare Rurală (FEADR) prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 – Măsura 19 ”Sprijin pentru
dezvoltarea locală LEADER” – Măsura 3/6B : Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru
populaţie.
Proiectul tehnic este în curs de elaborare, urmând ca lucrările să fie executate în primăvara-vara
anului 2019 și cuprinde : amenajarea curții clădirii cabinetelor medicale în zonă verde cu gazon,
sistem de irigații, plante ornamentale, alei, mobilier urban, dotări cu aparate de fitness în aer liber
și pistă pentru skateboard.

4. Proiectul „Dezvoltare durabilă prin valorificarea resurselor locale în comuna Vetiș” a câștigat o finațare de 212.668 lei în cadrul Măsurii nr. 2 - Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural, finanțat din Programul Operațional pentru Pescuit
și Afaceri Maritime 2014 – 2020, prin Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare.
Proiectul cuprinde organizarea unui festival al promovării pisciculturii în zonă și al consumului
de pește în rândul populației și se va organiza în cursul aului 2019.
11. URBANISMUL. CADASTRUL
11.1 Planul urbanistic general
Planul urbanistic general al comunei este elaborat şi aprobat din anul 2009, având valabilitatea
pe o durată de 10 ani, conform prevederilor Legii urbanismului nr. 350/2001.
La începutul acestui an urmează să facem o analiză detailată a conţinutului şi prevederilor acestui PUG, pentru a decide demararea realizării unui nou PUG sau avansării propunerii prelungirii
valabilităţii ei pe o perioadă de până la 10 ani, conform prevederilor aceleaşi legi.
11.2 Documente urbanistice aprobate şi eliberate în cursul anului 2018
În cursul anului au fost eliberate 349 autorizaţii de construire, în valoare totală de 25.334.565
lei, reprezentând un record atât ca număr de autorizații, cât și ca valoare autorizată, din care :
- Autorizații de demolare :
3
- Lucrări publice :
18
- Construcții industriale și agricole :
4
- Clădiri sociale :
1
- Clădiri pentru activități comerciale și servicii :
1
- Locuințe, gospodării individuale :
63
- Anexe gospodărești :
12
- Branșamente de apă, electrice, gaze naturale :
247
11.3 Cadastrul
În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică sunt semnate 3 contracte de finanțare cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu
Mare, fiind în derulare 3 contracte de execuție, pentru un număr de total de 3.460 imobile cuprinse
în 58 de sectoare cadastrale, totalizând o suprafață de 3.232,7 ha, în valoare totală de 158.760 lei.
Lucrările urmează să fi finalizate în cursul anului 2019.
11.4 Denumirea străzilor
În cursul anului 2017 consiliul local a aprobat acordarea de denumiri la toate străzile localităților comunei, iar în cursul anului 2018 s-a finalizat noul nomenclator stradal, cu renumerotarea
tuturor gospodăriilor, înclusiv cu acordarea de numere pentru adrese și terenurilor virane de pe
străzi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale. Adresele noii
nomenclaturi stradale au fost introduse în Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale (RENNS), devenind oficiale din luna noiembrie 2018.
În cursul anului s-au instalat la toate intersecțiile tăblițe indicatoare cu denumirea noilor străzi,
în prezent derulându-se distribuirea numerelor noi de casă la toate gospodăriile din comună.
12. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL AGRICOL
Registrul agricol în format electronic s-a realizat în proporție de 88 %, fiind necesară în continuare, cu caracter permanent, actualizarea datelor proprietarilor. În Registrul Agricol s-au deschis
88 de poziții noi.
Biroul Agricol a eliberat:
- 91 carnete de comercializare și 86 atestate de producători pentru persoane fizice;
- 1.504 adeverințe pe baza registrului agricol;
- 486 de adeverințe pentru persoanele care solicită subvenție de la APIA.
Totodată s-au înregistrat un număr de 307 contracte de arendare.
În cursul anului 2018 s-au soluționat definitiv 17 dosare depuse la legea fondului funciar.
13. STAREA CIVILĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI
La biroul de stare civilă a primăriei au fost înregsitrare în cursul anului 2018 :
- 57 de copii nou născuți, în scădere cu 8 față de anul 2017;
- 38 de căsătorii, în scădere cu 11 față de anul 2017;
- 34 de decese, în scődere cu 8 față de anul 2017.
Documentele de evidența populației se înregistrează la Serviciul Public de Evidența Populației
de pe lângă primăria municipiului Satu Mare.
14. AUTORITATEA TUTELARĂ, SERVICIILE SOCIALE ȘI SĂNĂTATEA
14.1 În domeniul autorității tutelare și al serviciilor sociale s-au înregsitrat, s-au întocmit și
s-au eliberat documentele necesare pentru :
1. 57 de alocații de stat pentru nou născuți;
2. 63 de indemnizații pentru creșterea copilului;
3. 16 dosare pentru ajutor social;
4. 92 alocații de susținere a familiei;
5. 45 de ajutoare pentru încălzire;
6. 38 de încadrări pentru asistenții persoanelor cu handicap;
7. 36 de indemnizații pentru persoanele cu handicap;
8. 3 ajutoare de urgență pentru înmormântare.
Totodată s-a întocmit un număr de 188 de anchete sociale : 15 pentru comisia de expertiză medicală pentru copii, 70 pentru comisia de expertiză medicală pentru adulți, 15 pentru instanțele de
judecată, 9 pentru asistenții personali și 79 pentru diverse alte acțiuni.
14.2 Serviciile de sănătate
Asistența medicală este asigurată de doi medici de familie și doi asistenți, cu sediul în comună,
respectiv un medic cu activitate parțială, care funcționează în cabinetele medicale asigurate de
autoritatea locală, trei în localitatea Vetiș, două în localitatea Oar și unul în localitatea Decebal.
În fiecare localitate funcționează câte o farmacie cu program normal.
În localitatea Vetiș funcționează un cabinet stomatologic, cu un medic și asistent.
În cadrul asistenței medicale asigurate de autoritatea publică locală a constat în vizitele la domiciliu a nou născuților și monitorizarea acestora, vizita la domiciliu a lăuzelor, monitorizarea
persoanelor cu handicap și risc medico-social din comunitate (persoanele care beneficiază de indemnizație și persoanele care au angajați asistenți personali), depistarea gravidelor din teritoriu,
respectiv triajul epidemiologic la școlile și grădinițele din localitățile comunei.
15. ORDINEA PUBLICĂ ȘI PROTECȚIA CIVILĂ
15.1 Ordinea publică
Ordinea publică în comună este asigurată prin :
- Postul de poliție Vetiș din subordinea Insepctoratului Județean de Poliție Satu Mare;
- Poliția locală din subordinea autorității publice locale, formată din trei polițiști locali;
- Sistemul de supraveghere video, format din 49 de camere video montați pe stâlpii electrici și
centrala cu sistemul de înregistrare – arhivare aflat în administrarea primăriei comunei.

În luna noiembrie 2018 s-a organizat consursul pentru ocuparea a încă două posturi ale poliției
locale.
15.2 Protecția civilă
Protecția civilă este asigurată prin Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgență organizat
în cadrul primăriei comunei, din care fac parte în prezent 24 de voluntari, organizați în trei grupe,
câte una în fiecare localitate a comunei.
Sistemul de protecție civilă dispune de un sistem de alarmare cu comandă automată cu semnalizare sonoră în toate cele trei localități, realizat în cursul anului 2016, de o autospecială pentru
stins incendii, precum și de echipamente și dotări necesare activității serviciului de voluntari, dispuse în trei locații, câte una în fiecare localitate a comunei.
16. ÎNVĂȚĂMÂNTUL
16.1 Școala Gimnazială Vetiș
Școala Gimnazială Vetiș este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, având două
structuri : Școala Gimnazială din localitatea Vetiș și Școala Gimnazială din localitatea Decebal și
ca structură arondată Grădiniţa cu Program Prelungit Vetiș, cu secție în Vetiș și în Decebal.
Activitatea școlară se defășoară în trei cicluri de învăţămînt : învăţământul preşcolar, primar
şi gimnazial.
Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în 4 corpuri de clădire separate, cu 23 săli de clasă,
recent renovate şi modernizate : clădirea școlii gimnaziale și clădirea școlii primare din Vetiș,
clădirea grădiniței din Vetiș, care s-a extins în anul 2016 cu un nou corp de clădire și clădirea grădiniței din Decebal, unde funcționează și clasele primare.
Populația școlară se prezintă astfel :
La nivel primar sunt înscriși 204 elevi și la nivel gimnazial 88 de elevi, însumând în total 397
de elevi.
• 7 clase la ciclul primar, secţia română;
• 4 clase la ciclul primar, secţia maghiară;
• 4 clase la ciclul gimnazial, secţia română.
15 de elevi fac naveta din localitatea Decebal, la ciclul gimnazial.
La grădiniţa cu program prelungit din Vetiș și Decebal sunt înscrişi 125 de copii în 6 grupe (4
secția română, 2 secția maghiară) :
• 2 grupe cu program normal la secția română;
• 1 grupă cu program prelungit la secția română;
• 2 grupe cu program normal la secția maghiară;
• 1 grupe combinata cu program normal, secția română la grădinița din Decebal.
Copiii beneficiază de două terenuri de sport, un teren de sport sintetic la Vetiș, realizat în
toamna anului 2016 și un teren de sport cu gazon artifical la Decebal, realizat în vara anului 2017.
De asemenea sunt amenajate două terenuri de joacă cu covor de cauciu și dotări moderne în incinta celor două grădinițe.
Pentru buna desfășurare a activităților în școală funcționează un număr de 7 educatoare, 10
învățătoare, 14 profesori, 1/2 secretar, 1/2 contabil și 4 și 1/2 personal nedidactic.
Conducerea este asigurată de director și director adjunct. Directorul școlii este doamna Hudácsko Gyöngyi.
16.2 Școala Gimnazială Oar
Școala Gimnazială Oar este este o unitate de învățământ cu personalitate juridică începând din
anul școlar 2011-2012, având ca structură arondată şi Grădiniţa cu Program Prelungit Oar.
Activitatea școlară se defășoară în trei cicluri de învăţămînt : învăţământul preşcolar, primar şi
gimnazial.
Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în trei clădiri : clădirea veche – construită în 1940,
reabilitată în 2010-2011, clădirea nouă – construită în 2012 și grădinița – construită în 1960, reabilitată și extinsă în 2014.
Populația școlară se prezintă astfel:
La nivel primar sunt înscrişi 59 de elevi și la nivel gimnazial 58, însumând în total 117 elevi.
• 2 clase la ciclul primar, secţia română;
• 3 clase la ciclul primar, secţia maghiară;
• 4 clase la ciclul gimnazial, secţia maghiară.
30 de elevi fac naveta din localitatea Vetiș, nefiind la școala din Vetiș secție maghiară la ciclul
gimnazial.
La grădiniţa cu program prelungit din localitate sunt înscrişi 59 de copii în 3 grupe :
• 2 grupe de gărdiniță cu program prelungit la secția maghiară;
• 1 grupă de grădiniță cu program prelungit la secția română.
Copiii beneficiază de un teren de sport sintetic cu gazon artificial din toamna anului 2016. De
asemenea este amenajat un teren de joacă cu covor de cauciu și dotări moderne în curtea grădiniței.
La Şcoala Gimnazială Oar sunt angajate 22 persoane, din care 17 personal didactic, 2 persoane
didactice auxiliare, 2 persoane nedidactice.
Directorul școlii este dl. Szénás Barnabás.
17. CULTURA
17.1 Centrul cultural Vetiș
În cursul anului 2017 s-a inițiat și s-a realizat reabilitarea clădirii fostei primării, în urma căreia
aceasta s-a transformat în Centrul cultural al comunei, adăpostind aici biblioteca comunală, arhiva comunei, birouri și un spațiu expozițional care urmează să se amenajeze ca muzeu de istorie
locală. Inaugurarea Centrului cultural a avut loc în luna iulie 2017.
Principalele activități care s-au organizat în spațiul expozițional al centrului cultural :
- Expoziție de picturi naive pe sticlă, 4 expoziții ale unor artiști plastici amatori locali;
- Organizarea în colaborare cu Asociația “Teatrul Genesis” din Satu Mare a taberei de creație
ORIZONTURI 2018 și expoziția lurărilor de artă ale artiștilor plastici profesioniști participanți,
inclusiv și organizarea expoziției la Galeria de Artă din municipiul Satu Mare;
- Coorganizarea evenimentelor legate de ziua celor 3 localități;
- Organizarea sau participarea la 10 evenimente culturale cu formația de dansuri populare din
Oar, trupa de teatru amatori și formația de muzică rock, inclusiv în localitățile înfrățite din Ungaria;
- Sprijinirea Asociației „Vetési Albert Kör” în organizarea manifestărilor culturale „Vetési Albert
Nap” și Aniversarea Patentului din Vetiș;
- Sprijinirea acțiunii Weekendul familiilor din Oar;
- Inițierea unor cursuri de canto, ian și ghitară pentru copii, sub îndrumarea lui Sorin Berindei
dina Satu Mare;
- Coordonarea activității bibliotecii comunale și a acțiunilor din căminele culturale ale comunei.
17.2 Biblioteca comunală
În 29 ianuarie s-a inaugurat noua bibliotecă comunală, preluând fondul de carte existent, depozitat impropriu într-o clădire și peste 20 de donații. Cu sprijinul logistic al Bibliotecii Județene
Satu Mare, fondul de carte s-a în continuă prelucrare, înregistrare și sistematizare conform procedurilor bibliotecilor, în prezent acesta nunmărân peste 3.000 de volume.

În cursul anului 2018 biblioteca a fost vizitată pentru împrumuturi de carte de peste 250 ori.
Totodată au fost organizate, împreună cu școlile din Vetiș, Decebal și Oar, 3 acțiuni de popularizare a cititului și a cărții cu elevii și copiii de la grădinițe, precum și ”Ziua cititului împreună”.
În septembrie 2018 s-a organizat împreună cu Bibioteca Județeană Satu Mare, acțiunea ”Pedalez pentru bibliotecă”, cu participarea a peste 70 de persoane.
17.3 Căminele culturale
În comuna Vetiș funcționează câte un cămin cultural în fiecare localitate. Două dintre ele, cele
din Vetiș și Oar dispun de bucătării cu dotare modernă și camere frigorifice, capabile să asigure
condiții pentru organizarea de manifestări și mese pentru 100-140 de persoane.
În cursul anului 2018 în căminele culturale s-au organizat :
- pentru peste 37 de evenimente private, din care 23 la Vetiș și 14 la Oar, prin închirierea sălii,
inclusiv a bucătăriei și dotărilor, de la caz la caz;
- activitatea permanentă, cu regularitate de 2 ori pe săptămână a cercului de dans Zumba;
- serbări școlare.
17.4 Ziarul local „Jurnalul de Vetiș”
Începând cu luna septembrie a anului 2017 a fost lansat ziarul de informare locală „Jurnalul de
Vetiș”, în limba maghiară „Vetési Napló”.
Ziarul apare bilunar, în limba română și limba maghiară, în 4 pagini color, într-un număr 2.500
de exemplare, fiind distribuite la toate gospodăriile. Anumite materiale de interes public (hotărâri
de consiliu local, regulamente, altele) sunt publicate în suplimentele la ziar.
În cursul anului 2018 au apărut 6 ediții ale ziarului.
17.5 Activitățile culturale organizate cu ocazia Anului Centenarului Unirii
1. Manifestare culturală dedicată Centenarului de către Școala Gimnazială din Vetiș;
2. Participarea la acțiunea organizată de Consiliul județean și Biblioteca județeană Satu Mare
”100 de ani în 100 de imagini„ prin colectarea cu sprijinul elevilor de la școli și expunerea la
centrul cultural a ”Fotografiilor bunicilor”, apoi organizarea expoziției fotografiilor selectate de
Biblioteca Județeană.
3. Manifestările culturale organizate în cadrul Sărbătorii ”Decebalus – Noi și Decebal”, Inaugurarea Parcului Centenar și dezvelire bustului lui Decebal.
18. CULTELE
Structura confesională a populaţiei se află într-o strânsă legătură cu structura etnică.:
1. 46,80% sunt de religie ortodoxă,
2. 5,68% sunt de religie romano-catolică,
3. 33,87% sunt de religie reformată,
4. 4,41% sunt de religie greco-catolică,
5. 2,53% sunt de religie penticostală,
6. 7,89% sunt de alte religii.
În localitățile comunei există :
- În localitatea Vetiș: o biserică ortodoxă, o biserică reformată, o biserică greco catolică și o
biserică - filie romano catolică;
- În localitatea Oar: o biserică reformată și o biserică ortodoxă;
- În localitatea Decebal: o biserică ortodoxă, o biserică adventistă de ziua a 7-a și o biserică
penticostală.
În cursul anului 2018, unitățile de cult au fost sprijinite financiar de la bugetul local al comunei
pentru diferite lucrări de construcții, amenajări spații exterioare și amenajări interioare cu suma
totală de 290.000 lei, banii fiind asigurați pentru :
- construirea noii case parohiale a bisericii ortodoxe din Vetiș - 100.000 lei;
- construirea unui centru comunitar al bisericii greco catolice din Vetiș - 50.000;
- amenajare intrare și curte la biserica reformată din Vetiș - 10.000 lei;
- amenajare intrare, reparații și amenajare curte interioară la biserica romano catolică din Vetiș
- 10.000 lei;
- realizarea lucrărilor de pictare a interiorului bisericii ortodoxe din Decebal – 100.000 lei;
- renovarea clădirii bisericii adventiste din Decebal – 10.000 lei;
- renovarea clădirii bisericii penticostale din Decebal – 10.000 lei.
19. ACTIVITĂȚILE SPORTIVE
În comuna Vetiș funcționează 3 asociații sportive pentru susținerea echipelor de fotbal din
fiecare localitate, participante în campionatul județean Satu Mare :
1. Asociația Sportivă „Viitorul” Vetiş;
2. Asociaţia Sportivă „Luceafărul” Decebal;
3. Asociaţia Sportivă „Someşul” Oar.
În cursul anului 2018 au fost implementate cu succes la nivelul fiecărei echipe proiectele privind strategiile de dezvoltare ale fotbalului în comună, cu implicarea în primul rând a tineretului
din comună și stabilirea criteriilor de performanță care vor fi avute în vedere la finanțarea acestor
activități de la bugetul local.
În cursul anului 2018 s-a acordat o finanațare nerambursabilă de 195.000 lei, câte 65.000 lei
fiecărei asociații.
20. APARTENENȚA COMUNEI LA ORGANIZAȚII NAȚIONALE. PARTICIPAȚII LA
SOCIETĂŢI COMERCIALE SAU REGII AUTONOME. RELAȚII DE ÎNFRĂȚIRE ALE
COMUNEI
20.1 Aparteneța comunei Vetiș la asociații profesionale sau de dezvoltare intercomunitară
din țară
1. Asociația Comunelor din România, ACOR, cu sediul în București;
2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din
județul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare;
3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare;
4. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ACSA Satu Mare pentru audit;
5. Asociația “Grup de Acțiune Locală Zona Sătmarului”, cu sediul la Micula, jud. Satu Mare
6. Asociaţia “Grup de Acţiune Locală pentru Pescuit Satu Mare”, cu sediul la Vetiş, înfiinţată în
cursul lunii octombrie 2016.
20.2 Participaţii la societăţi comerciale sau regii autonome de interes local
1. Societatea comercială Apaserv Satu Mare S.A., cu sediul în Satu Mare
2. Regia publică locală “Ocolul silvic Ardud R.A.”, cu sediul la Ardud, jud. Satu Mare.
20.3 Localităţi înfrăţite
1. Oraşul Csenger – Ungaria, din anul 2007
2. Localitatea Szamoskér – Ungaria, din anul 2011
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