FURNIZOR NOU, TAXĂ DE SALUBRIZARE MAI MICĂ
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in februarie, în comuna Vetiș, deșeurile menajere și cele colectate selectiv vor fi adunate și transportate de un furnizor nou de servicii. .
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ÎNCHIRIEREA CĂMINELOR CULTURALE
COSTĂ MAI PUȚIN

L

a finele anului trecut, Consiliul Local a aprobat un nou regulament privind închirierea
căminelor culturale și a capelelor
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REÎNVIE HANUL DE ODINIOARĂ

BIBLIOTECA ÎNNOITĂ VĂ AȘTEAPTĂ!

S

B

DACĂ E DUMINICĂ, ATUNCI ESTE MECI ÎN DECEBAL!

DANIELA, SPRE CULMILE TENISULUI

e pare că celebrul han, sau Cearda de la
Vetiș, cum a fost cunoscut pe vremuri acest
local, capătă o nouă viață.
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C

ulme și prăpastie, extaz și letargie, succes și
eșec, distanța dintre ele, de cele mai multe
ori este extrem de scurt. A trecut, în vară, prin
această experiență și echipa de fotbal Luceafărul Decebal.
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iblioteca comunei Vetiș îi așteaptă pe cititori cu o colecție extinsă și înnoită de cărți.
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J

ucătoarea de tenis Pop Daniela câștigă pe
rând concursurile, iar în tot acest timp, sportiva aduce cinste comunei sale, Vetiș. Scopul
ei este să pășească pe urmele Simonei Halep.
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CHELTUIELI ÎN SCĂDERE,
MAI MULȚI BANI PENTRU INVESTIȚII
În acest an, cheltuielile Primăriei Vetiș se vor reduce cu aproape trei milioane de lei, în timp ce suma alocată pentru
investiții depășește cu 2,4 milioane de lei pe cea din anul precedent - aceștia sunt pilonii de bază ai bugetului din acest
an al comunei. La elaborarea bugetului pentru 2018, autoritățile locale trebuiau să aibă în vedere și faptul că Guvernul, în noiembrie a redus impozitul pe venit de la 16% la 10%. Acest lucru a atins în mod extrem de dureros toate consiliile locale, căci cea mai importantă sursă de venit este chiar impozitul pe venit. Hotărârea Guvernului a lăsat un gol
de 1,7 milioane de lei în bugetul comunei Vetiș. În ciuda acestui fapt, în baza Hotărârii Consiliului Local impozitele
locale nu au fost majorate, nici măcar cu un leu.

L

a elaborarea bugetului, consilierii trebuiau
să aibă în vedere mai
multe aspecte, a explicat primarul Ilyés Gyula. Printre
acestea se numără funcționarea aparatului administrativ,
asigurarea serviciilor publice,

funcționarea instituțiilor de
învățământ, acoperirea cheltuielilor sociale, continuarea
investițiilor, asigurarea executării lucrărilor de întreținere necesare, sprijinirea cultelor religioase, a sportului și a
culturii. Atenție deosebită s-a

acordat și inevitabilei modernizări a drumurilor comunei.
Având în vedere toate
aceste aspecte Consiliul Local, pentru cheltuielile de
funcționare a alocat suma de
6,9 milioane de lei. Aceasta
este cu trei milioane de lei

mai mică decât cea utilizată în aclași scop anul trecut,
când pentru funcționare s-au
cheltuit 9,9 milioane de lei.
Economia se datorează faptului că au scăzut la jumătate
cheltuielile de personal: de la
4,8 milioane de lei, la 2,1 milioane de lei. Au scăzut și cheltuielile publice, e adevărat, în
măsură mult mai mică: de la
3,8 milioane de lei la 3,6 milioane. O scădere minimală
se poate remarca și la nivelul
cheltuielilor sociale, pentru
care în acest an autoritățile
locale au alocat 0,667 milioane de lei (667.000 lei) față
de 0,675 milioane (675.879)
în anul precedent. La nivelul
cheltuielilor de altă natură
se prognozează o economie
de 10.000 lei: acest capitol a
scăzut de la 0,58 milioane de
lei la 0,48 de milioane.
(continuare în pagina 2)

PE CE
STRADĂ
LOCUIȚI?
Străzile vor primi denumiri în toate localitățile
comunei Vetiș

Î

n baza hotărârii Consiliului local, începând
din acest an, toate
străzile din Vetiș, Decebal
și Oar au denumiri oficiale și este în curs de desfășurare și numerotarea
caselor. Cititorii noștri se
pot documenta asupra denumirilor de străzi și din
hărțile care în curând vor
putea fi consultate și pe
pagina oficială a comunei
Vetiș și pe Facebook.
Lipsa denumirilor de
străzi, dar și numerotarea
nesistematică a caselor a dat
până acum numeroase bătăi de cap poștașilor, pompierilor, ambulanțelor, dar și
primăriei. Acum, Consiliul
Local le-a pus capăt acestor
neajunsuri, prin atribuirea
de denumiri tuturor srăzilor: în Vetiș 30, în Decebal
23, iar în Oar 19 străzi au
primit denumiri oficiale.
(continuare în pagina 3)
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FURNIZOR NOU, TAXĂ DE
SALUBRIZARE MAI MICĂ
Din februarie, în comuna Vetiș, deșeurile menajere și
cele colectate selectiv vor fi adunate și transportate de
un furnizor nou de servicii. Datorită noului sistem,
taxa de salubrizare scade, dar este nevoie de mai multă disciplină din partea populației. Noul operator este
SC Deiosim Com SRL din Orașu Nou.

E

ste important de știut că, de acum înainte, deșeurile vor fi
transportate săptămânal.
Ceea ce este și mai important, este că de acum încolo
deșeurile trebuie colectate
selectiv, separat cele menajere în continuare în coșurile de gunoi – și separat
cele ”uscate” colectate selectiv (sticlă, flacoane de
plastic, cartoane, hârtii).
Acestea vor trebui adunate nu în pubele, ci doar în
pungile de plastic, asigurate de operator, strict în
acest scop. În pungi nu pot
fi introduse alte tipuri de
deșeuri, deoarece, în acest
caz, operatorul nu le va

ridica. În același timp, nu
vor fi transportate nici deșeurile de origine vegetală
provenite din grădini și din
curți.
Materialele colectate selectiv în acest mod nu trebuie duse pe platformele
de depozitare a deșeurilor,
acestea urmând a fi prelucrate și valorificate de către
operatorul însuși. Astfel,
taxa de salubrizare în acest
an se va reduce de la 4,8 lei
la 4,5 lei.
Pe de altă parte, este important de știut faptul, că
de acum încolo colectarea deșeurilor va avea loc
nu joi și vineri, ci luni și
marți.
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CHELTUIELI ÎN SCĂDERE, MAI
MULȚI BANI PENTRU INVESTIȚII
(continuare din pagina 1)
Poate și mai important
este faptul că suma destinată pentru investiții, de la
5,7 milioane de lei, cât a fost
anul trecut, s-a majorat la 9,3
milioane de lei, adică aproape la două milioane de euro.
Bineînțeles parte a investițiilor o reprezintă și racordările. O altă componentă importantă a investițiilor planificate
pentru acest an este asfaltarea
drumurilor. În 2018, conform
planurilor, este prevăzută
modernizarea a zece drumuri
comunale, dar din suma alocată va fi realizat și proiectul
pentru toate celelalte străzi
care nu au fost încă asfaltate,
ca în anii următori să nu mai
fie probleme cu proiectarea,
deci să se ocupe doar de asfaltare. Cel de-al treilea capitol
important al investițiilor se
leagă de lucrările publice. În
localitatea Decebal Apaserv

C

întâlniri, petreceri ale firmelor) , în baza Hotărârii Consiliului Local, taxa de închiriere
pentru evenimentele sub 50 de
persoane (cu utilizarea bucătăriei sau fără) este de 100 de
lei. În cazul în care numărul
participanților depășește 50 de
persoane, taxa se ridică la 200
de lei. Dacă se închiriază doar
camera frigorifică și bucătăria,
taxa de închiriere este de 100
de lei. La aceasta se adaugă
bineînțeles garanția de 300 de
lei, respectiv prețul utilităților
consumate.
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PE CE STRADĂ LOCUIȚI?
(continuare din pagina 1)
Pe parcursul atribuirii de
denumiri de străzi, specialiștii primăriei, respectiv
Consiliul Local au avut în
vedere numeroase puncte

de vedere: structura etnică a populației, denumirile
uzuale la nivel local, așezarea geografică, respectiv și
personalitățile istorice de
care sunt legați locuitorii de
aici. În curând denumirile

de străzi vor fi făcute publice
prin tăblițe amplasate în intersecții.
În următoarele câteva
săptămâni, angajații primăriei vor renumerota casele
pe fiecare stradă, vor primi

numere și terenurile goale,
apoi acestea vor fi transmitse
către toate instituțiile interesate, respectiv tuturor gospodăriilor.
O informație foarte importantă pentru populație

este faptul că actele de identitate nu trebuie preschimbate de îndată! Dacă preschimbarea acestora devine
necesară, în documente vor
figura noile denumiri de
străzi.

Se pare că celebrul han, sau Cearda de la Vetiș, cum a fost cunoscut pe vremuri acest local, capătă o nouă viață.
va construi rețeaua de apă
și de canalizare prin utilizarea finanțării nerambursabile asigurate prin Programul
Operațional pentru Mediu
al Uniunii Europene. Pentru
aceasta autoritățile locale din
Vetiș trebuie să asigure o contribuție proprie considerabilă.
Investițiile din acest an
nu se termină nici pe departe aici. În baza unui proiect
cu finanțare europeană, anul
acesta se va construi un parc
de fitness în aer liber și o pistă de skateboard, în curtea
cabinetului medical. Autori-

tățile locale se străduiesc să
elaboreze proiectele de lucrări privind extinderea utilităților publice pentru toate
străzile unde nu există curent, apă, canalizare sau gaz.
În unele cazuri poate să și
înceapă execuția lucrărilor.
De asemenea, o investiție foarte importantă este și
modernizarea iluminatului
public. În câteva dintre localitățile comunei, pe fiecare stâlp se va monta corp de
iluminat cu LED, modern,
eficient și economic din
punct de vedere energetic.

La finele anului trecut, Consiliul Local a aprobat un nou
regulament privind închirierea căminelor culturale și a
capelelor, conform căruia, aceste sume s-au redus.
tor utilități este achitat de către utilizator. De asemenea,
chiriașul trebuie să achite
totodată și o garanție de 300
de lei pentru eventualele distrugeri, spargeri etc. În cazul
în care nu se întâmplă nimic
din toate acestea, suma poate
fi luată în calcul la plata taxei
de închiriere sau poate fi returnată chiriașului.
Este important faptul că în
toate cazurile plățile trebuie
efectuate la casieria Primăriei.
Consiliul a abrogat taxa de
închiriere în cazul evenimentelor de interes public, pentru
instituțiile publice, astfel nu
se va plăti în cazul spectacolelor școlare, prezentării de
produse, ședințelor, burselor
locurilor de muncă , spectacolelor culturale etc.
În cazul oricărui alt tip
de eveniment organizat de
persoane fizice sau juridice
(nunți, botezuri, zile de naștere, petreceri de majorat, baluri,

STIRI LOCALE

REÎNVIE HANUL DE ODINIOARĂ

ÎNCHIRIEREA CĂMINELOR CULTURALE COSTĂ MAI PUȚIN
onsiliul Local al comunei Vetiș prin Hotărârea
nr.67/2017
adoptată anul trecut a pus în
vigoare noile dispoziții valabile începând cu luna ianuarie 2018 privind închirierea
căminelor culturale și a capelelor. În anul precedent Primăria a modernizat și a dotat
cu echipamente noi bucătăriile căminelor culturale, astfel
încât acestea să ofere condiții
cât mai igienice și să fie cât
mai comode pentru participanții la diferite evenimente.
Hotărârea Consiliului Local
reduce considerabil taxele
de închiriere, venind în acest
mod în sprijinul celor care
doresc să le utilizeze, dar, în
același timp, a înăsprit regulile referitoare la consumul
de apă, gaz și curent electric.
În temeiul acestora, la sfârșitul perioadei de închiriere,
în urma citirii în comun a
contoarelor, consumul aces-
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În baza HCL, taxa unitară
de închiriere a capelelor este
70 de lei.
Orice eveniment (de natură privată sau pe firmă)
trebuie anunțat la Centrul
Cultural, iar închirierea are
loc în baza unui contract
de predare-primire, pe bază
de inventar. Menținerea în
funcțiune și evidența bunurilor care aparțin căminelor
culturale revine în sarcina
angajaților Centrului Cultural aflat în subordinea
Primăriei. Deci cine dorește

să închirieze oricare dintre
sălile de evenimente, trebuie
să depună cererea scrisă la
Centrul Cultural (în vechea
clădire a Primăriei). Cererile trebuie să conțină natura
evenimentului, perioada ,
timpul exact, numărul participanților , respectiv intenția de a folosi bucătătia și
vesela.
Predarea-primirea se face
în baza procesului verbal încheiat după închiderea evenimentului, în prezența împuternicitului primăriei.

”N

u e ușor să
ajungi cu autobuzul din Decebal în Vetiș, de aceea de multe
ori fac autostopul”, spunea o
femeie de vârstă medie, cu câteva săptămâni în urmă, când

am primit-o ca tovarășă de
drum. Noua mea cunoștință,
după câteva sute de metri de
drum, a remarcat că se lucrează la clădirea dărăpănată
a vestitului han de odinioară.
”Cine știe ce se construiește

acolo?!”, și-a mascat cu lipsă
de interes curiozitatea vădită.
”Am auzit și eu tot felul de
zvonuri în legătură cu cea ce
se face pe malul lacului de pe
vremuri”, spunea zâmbind
Horvát Sándor, directorul

Mamut Invest, când i-am
relatat în biroul său elegant
mica întâmplare. ”E de înțeles că oamenii sunt interesați
de ceea ce se întâmplă în jurul
lor”, adaugă interlocutorul.
Firma a achiziționat de la
un întreprinzător din Cluj
clădirea hanului de odinioară, iar în noiembriea a
început transformarea sa.
Conform așteptărilor, lucrările vor fi finalizate în a doua
jumătate a anului 2019, când
își va deschide aici porțile un
nou loc de distracție.
Clădirea care se extinde pe
circa 400 de metri pătrați va
găzdui bar, discotecă și sală
de concerte. Astfel localnicii și nu numai, vor avea la
dispoziție un centru modern
de distracție, iar fanii își vor
putea vedea live straurile
preferate. Vara oaspeți vor
fi întâmpinați pe o terasă de
proporții, respectiv, o parca-

re cu o capacitate de 24 de
mașini - cea din urmă, bineînțeles nu doar în timpul
verii. Lacul de pe vremuri
– situat lângă clădirea formată din trei corpuri – se
încearcă să fie readus la viață
printr-o altă investiție. Un lac
de patru hectare, cu pontoane, cu spații verzi superbe, cu
teren de joacă și bineînțeles
cu un loc de distracții modern și cu gust. În câțiva ani
jungla părăsită din Vetiș, plină de buruieni și umplută cu
mizerie, va putea deveni un
adevărat centru de recreere.
”Am început deja lucrările,
iar în primăvară, când condițiile meteo ne vor pemite, le vom
continua. Am dori să amenajăm un loc de distracții modern,
care să corespundă cerințelor
secolului XXI, unic la nivelul
județului Satu Mare, unde toată
lumea se va simți bine” – a afirmat Horvát Sándor.
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SPORT SI CULTURA

DACĂ E DUMINICĂ,
ATUNCI ESTE MECI ÎN DECEBAL!
Culme și prăpastie, extaz și letargie, succes și eșec, distanța dintre ele, de cele mai multe
ori este extrem de scurt. A trecut, în vară, prin această experiență și echipa de fotbal Luceafărul Decebal. După cele mai mari succese, în vară, echipa a ajuns la pragul desființării. Momentan de acolo se cațără înapoi, printre campioni, în timp ce printre țelurile
președintelui Valentin Potra, alături de rezultate, rol cel puțin atât de important îl joacă
și suporterii. Scopul său este ca Decebalul și Luceafărul să se regăsească.

C

el mai mare succes
din istoria scrisă începând din 2005 a
fost obținut de Luceafărul
Decebal vara trecută, atunci
când a terminat în liga județeană de elită (divizia a patra
națională) pe locul II, după
Unirea 

Tășnad, iar apoi a
câștigat etapa județeană a
Cupei României – chiar împotriva marei rivale Unirea.
Valoarea succesului este amplificată de faptul că finala a
fost jucată în Tășnad.
În euforie nimeni nu s-a
gândit că echipa va începe
sezonul următor de la cel
mai mic nivel. Cu câteva zile
înainte de începerea sezonului piesa de rezistență a echipei pur și simplu a plecat.

Conducătorii Luceafărului
nu au avut altă soluție: s-au
retras din liga de elită și și-au
continuat participarea din
ultima, cea de a cincea ligă
(care de fapt este a șasea).
Atunci a preluat președinția asociației Valentin Potra,
dar nu i-a rămas prea mult
timp ca să adune noua echipă. Ce muncă a depus nimic
nu o reflectă mai fidel decât
faptul că după al doisprezecelea tur conduce tabela
de marcaj. În plus trupa, în
afara meciului cu Căuaș, pe
care l-a pierdut (cu 3-2) și
a egalului cu Ardud (2-2), a
câștigat toate celelalte meciuri. Toate acestea cu un cadru recrutat în proporție de
95% din tineri din Decebal.

Valoarea succesului o amplifică și faptul că echipa a
trebuit să joace toate meciurile în deplasare. Și aceasta are
un motiv destul de prozaic:
pe parcursul toamnei au recondiționat vestiarul. ”Doar
mobilierul mai lipsește. Trebuie să vă spun că momentan
în Decebal domnesc condiții
care se apropie de nivelul ligii
a 3-a”, spune mulțumit Potra.
”Suntem datori să-i mulțumim pentru aceasta primarului Ilyés Gyula, viceprimarului Daniel Codrea, respectiv
Consiliului Local. Toți gândesc serios sprijinirea sportului”, a mai adăugat antrenorul.
În acestfel de condiții, scopul echipei nici nu poate fi altul, decât reîntoarcerea în eli-

BIBLIOTECA ÎNNOITĂ VĂ AȘTEAPTĂ!
Biblioteca comunei Vetiș îi așteaptă pe cititori cu o colecție extinsă și înnoită de cărți.

Î

n fosta clădire a Primăriei comunei, după renovarea totală a acesteia, anul trecut și-a început
activitatea un nou centru
cultural. Un important impuls pentru aceasta a fost
reorganizarea funcționării
bibliotecii comunale, care,
înainte și-a desfășurat activitatea printre rafturi deteriorate, în sălile învechite
ale conacului șubrezit al
familiei Szerdahelyi. Odată
cu demolarea conacului, în
2010, și-a încetat existența
și biblioteca. În ultimii șapte ani cărțile zăceau în saci.
Un prim pas a fost amenajarea corespunzătoare a
spațiului, pentru echiparea

căreia primăria a comandat rafturi noi pentru cărți.
Capacitatea acestor rafturi
este de aproximativ 5 mii
de volume. La ora actuală,
alături de cele 1554 de cărți
care se aflau în patrimoniul
bibliotecii și cele circa 2000
de publicații și cărți donate
bibliotecii, și-au redobândit
locul pe rafturi.
După inventariere, curățare și aranjare, în 26 ianuarie Primăria a organizat
deschiderea oficială a bibliotecii, iar acum, colecția
de cărți își așteaptă cititorii
și pe toți cei interesați. La
deschiderea oficială, alături
de localnici, au fost prezenți
viceprimarului Daniel Codrea și a Paulei Horotan,
directorul adjunct al Bibliotecii Județene Satu Mare.
Biblioteca dorește să deschidă noi ferestre, nu doar
spre literatură, ci și spre lu-

mea virtuală. Pentru cei interesați va fi amenajat un
colțișor cu internet, care îi va
aștepta pe cei care acasă nu
dispun de conexiune la rețea.
În măsura în care va exista
interes, se vor organiza cursuri de scurtă durată pentru
pensionari, ca cei interesați
să-și poată însuși cunoștințele de bază în utilizarea calculatorului, iar apoi să-și poată
utiliza acolo browserele.
De acum biblioteca va sta,
nu doar la dispoziția celor
care doresc să citească, ci în
incinta sa se vor putea organiza și desfășura evenimente,
întâlniri, activități recreative,
discuții - chiar și cu evocarea
atmosferei vechilor șezători,
în cadrul unor programe de o
oră-două, adaptate nevoilor.
Clădirea renovată a centrului cultural va găzdui și
arhiva, cu o colecție de materiale sistematizate.
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tă. ”Ceea ce este în liga a 5-a
nu se poate numi nici măcar
amatorie. În multe locuri nici
măcar condițiile indispensabile nu stau la dispoziția echipelor. Există vestiare în care
nu poți intra de frică, pentru
că oricând se poate prăbuși
peste tine”, povestește despre
situația dezamăgitoare Potra.
Președintele asociației are și
un alt scop: să aducă oamenii
la meci. ”Pe cei din Orașu Nou
îi însoțește și la meciurile din
deplasare o tabără de suporteri de câte 40-50 de persoane.
Aceasta este o situație de invidiat având în vedere faptul că
la noi oamenii de abia vin la
meciuri. Mi-ar face plăcere ca
localnicii să simtă echipa, ca
fiind a lor, care totuși, în cele
din urmă, reprezintă localitatea Decebal. Și nici nu oricum, așa cum dovedesc rezultatele”,afirmă interlocutorul.
Ceea ce chiar nu se poate spune este faptul că echipa nu ar fi
obținut în toamnă succese de
divertisment, având în vedere
că a învins de exemplu Moftinul Mare cu 6-1, Bogdandul
cu 6-3, Marna cu 5-4.
Legătura trebuie stabilită
în tinerețe și trebuie formată

cât ești tânăr. Asociația a dat
anunț de selecție încă anul
trecut pentru copiii din localitate, la care s-au prezentat într-un număr considerabil, 33 de copii. Din păcate,
ulterior, din cauza retragerii,
Luceafărul a trebuit să-și împrumute juniorii, dar asociația nu renunță la copii: în
vară se pegătesc pentru un
nou anunț de selecție pentru
cei născuți în 2009. De ei se
va ocupa, la fel ca și de adulți,
antrenorul Mircea Petric - pe
noul teren cu gazon artificial
al școlii. ”Mulți își poartă la
oraș copiii pentru a juca fotbal. Dacă noi putem asigura
condiții asemănătoare, mulți
se vor răzgândi și își vor aduce copiii la Luceafărul”, spune optimist Potra.
Conform planurilor, confortul spectatorilor va fi asigurat, cel târziu peste doi
ani, pe o tribună cu o capacitate de 60 de locuri. Până
atunci suporterii să nu uite
că în acest, an începând cu
turul al treilea Luceafărul va
juca toate meciurile acasă.
Deci, din 25 martie, în fiecare duminică va fi meci în
Decebal!

DANIELA, SPRE
CULMILE TENISULUI
Jucătoarea de tenis Pop
Daniela câștigă pe rând

concursurile, iar în tot
acest timp, sportiva aduce
cinste comunei sale, Vetiș.
Scopul ei este să pășească
pe urmele Simonei Halep.

F

etița, care locuiește pe
strada de către Sătmărel, dedică cel mai mult
timp tenisului. Micuța talentată, de abia 10 ani și jumătate a prins racheta în urmă
cu trei ani, alături de tatăl
său – și cu puțină exagerare
– nici nu i-a mai dat drumul.
Managerul și în același timp
și antrenorul ei este tatăl său,
Pop Ioan. Acesta îi netezește
calea, se antrenează și merg
la concursuri împreună. Cu
ultima ocazie, la Zalău, la
concursul Memorial Gheorghe Schmidt, învingând
concurenți din Cluj și Zalău,
a obținut locul întâi. Și nu

oricum, ci în grupa de vârstă
a celor de 12 ani.
Cine altcineva ar putea fi
exemplul Danielei, decât actuala numărul unu mondial,
Simona Halep, dar și rusoaica Marija Sarapova și americanca Serena Williams se
numără printre preferații ei.
Daniela este un copil serios,
care a înțeles că rezultate deosebite nu se pot obține decât cu
muncă perseverentă, se pregătește întotdeauna cu mult sârg,
chiar și în timpul vizitei noastre, tocmai se antrena acasă.
Are planuri mari pentru
viitor, ar dori să pășească pe
urmele Simonei Halep.

