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Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiș în luna august a.c. 

pentru ședința ordinară a consiliului local din 31 august 2016 

 

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public : 

1. Investiția “Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă la Oar și a sistemului de 

canalizare la Oar și Vetiș” este cea mai importantă investiție în curs de execuție în 

prezent. Lucrarea s-a desfășurat în ritmul stabilit în comun cu executantul, proiectantul și 

dirigintele de șantier în luna trecută, existând condiții pentru finalizarea lucrării până la 

sfârșitul anului în curs. 

2. S-a contractat și a fost demarată proiectarea soluțiilor tehnologice pentru stațiile de 

pompare ale sistemului de canalizare, care se schimbă cu unele moderne, precum și 

proiectarea aducțiunii de apă potabilă de pe Drumul Careiului și a rezervorului aferent,  

în loc de  forarea unui puț de apă pentru alimentarea rețelei satului Oar. 

3. S-a contractat și a fost demarată elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectului tehnic 

pentru realizarea branșamentelor la rețeaua de apă potabilă din Oar și la rețeaua de 

canalizare din Oar șiVetiș.  

4. S-a lansat licitația pentru  modernizarea drumului comunal DC 60A Vetiș - Oar, cea mai 

importantă investiție lansată din fonduri proprii ale comunei Vetiș. 

5. S-au contractat și au fost demarate lucrările de decolmatare a rigolelor marginale și 

reparație a podețelor pe strada Principală, intrarea în satul Vetiș dinspre intersecția cu 

drumul național, parțial pe strada Kenszer și parțial pe strada Csengeri. Totodată s-a 

realizat și nivelarea și curățirea gropii din zona locuită de romi de la capătul străzii 

Kenszer.  

6. S-au contractat și au fost demarate lucrările de reparații ale drumurilor agricole din Oar. 

7. S-a contractat și a fost demarată realizarea documentației pentru reparația clădirii 

vestiarului terenului de sport din Decbal. 

8. S-a contractat și a fost demarată realizarea documentației pentru reparația și 

refuncționalizarea pentru centru cultural a fostei clădiri a primăriei.  

9. S-au reluat în vederea finalizării lucrările de amenajare a șanțurilor din centrul satului 

Vetiș. 

10. S-a finalizat reexpertizarea construcției sălii de nunți din Decebal, reluându-se lucrările la 

această investiție. 

11. A fost finalizată și recepționată lucrarea de realizare a parcărilor și trotuarelor, în 

suprafață totală de 180  mp, din dreptul cimitirului din Vetiș. 

12. S-au contractat lucrările de realizare ale unui teren de sport pentru fotbal, baschet și volei 

de 924 mp cu gazon artifical la școala din Oar și ale unui teren de sport cu covor de 

cauciuc pentru fotbal, handbal, baschet și tenis, tot de 924 mp, cu dotările aferente, la 

școala din Vetiș. 

13. S-a contractat achiziționarea unei autoutilitare pentru dotarea primăriei comunei, conform 

listei de dotări aprobată de consiliul local. 

14. S-au contractat lucrările de realizare a terenurilor de joacă pentru copii din curțile 

grădinițelor din Oar și din Decebal. 
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15. S-au contractat utilejele necesare dotării primăriei pentru realizarea lucrărilor de 

întreținere și servicii publice : tractor agricol, remorcă agricolă T 710/2, Cositoare de 

șanțuri și acostamente, vidanjă și utilaj de împrăștiat material antiderapant. 

16. S-a demarat inventarierea situației infrastructurale a fiecărei străzi din cele trei sate ale 

comunei (suprafață, lungime rețele de apă și canalizare realizate sau proiectate, rețea de 

alimentare cu energie electrică, rețea de iluminat public, nr. stâlpi și corpuri de iluminat, 

situația trotuarelor, a șanțurilor și rigolelor, extensii solicitate, ș.a.), în vederea demarării 

realizării documentațiilor tehnico-economice necesare pentru extinderea tuturor rețelelor 

de utilități publice  pe toate străzile din satele comunei. 

17. S-a demarat clarificarea situației juridice a străzilor nou înființate din Vetiș, aflate încă în  

proprietatea privată a investitorilor, în vederea preluării lor în domeniul public al 

comunei și realizarea. 

 

În domeniul activităților administrative și servicii către populație : 

   

18.  A fost organizată prima întâlnire cu locuitorii din Decebal, cu o participare de 18 

persoane.  

19. A fost demarată și se desfășoară în continuare distribuirea a peste 1.000 de  pachete de 

ajutoare cu alimente ale  Uniunii Europene. 

20. S-a organizat o primă întâlnire cu tot personalul primăriei pentru actualizarea Sistemului 

de Control Intern Managerial al primăriei. Paralel  s-a început revizuirea procedurilor 

operaționale existente și elaborarea unora noi, în conformitate cu noua organigarmă a 

primăriei și conform cu modificările legislative din ultima perioadă. 

21. S-a contractat achiziționarea unui copiator multifuncțional A3 color pentru pimărie. 

22. S-a contractat realizarea unei noi pagini de internet oficiale a comunei Vetiș, adaptat 

tuturor cerințelor și necesităților privind transparența și comunicarea  instituției. 

23. S-au organizat mai multe întâlniri, atât la nivelul primarului cât și al consiliuliui local, cu 

conducerile cluburilor de fotbal ale celor trei sate privind elaborarea și aprobarea unei 

strategii de dezvoltare a 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. 

24. A fost demarată, în colaborare cu producătorii agricoli, paza terenurilor agricole de pe 

raza comunei cu patrule cu câini, în vederea stopării furturilor de produse agricole în 

perioada recoltării. 

 

  

                                                         PRIMAR 

 

                                                         Iuliu Ilyes 


