
 

Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiș  

în cursul lunii mai 2017  

 

 

 

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public : 

 

1. În cursul lunii mai s-au continuat  lucrările de modernizare a drumului județean DC 60A, 

tronsonul Vetiș - Oar de către SC Tehnic Asist SA Botoşani. Au fost realizate pe întregul 

tronson de 4,1 km lucrările de lărgire la 8 m a lățimii platformei, respectiv la 6 m lățime  

a carosabilului pe un tronson de 3.395 ml și la 7 m a lățimii platformei, respectiv la 5 m a 

lățimii carosabilului pe un tronson de 703 ml, pregătirea patului drumului, realizarea 

fundației și așternerea straturilor de asfalt. Se lucrează în continuare la amenajarea 

acostamentelor, legăturilor la drumurile laterale și la intrările la case. 

2. Au fost demarate și sunt în curs de realizare lucrările pentru igienizarea și reorganizarea 

clădirii fostei primării pentru amenajarea centrului cultural, bibliotecii comunale, arhivei 

comunei, muzeului comunie, precum și a sediulyui pentru GAL Pescuit Satu Mare și 

sediul poliției locale. Până în present s-a finalizat partea de clădire mică, care va adăposti 

poliți locală și arhiva comunei.  

3. Au fost contractate, livrate, montate și puse în funcțiune utilajele pentru bucătăria 

căminului cultural din din Oar, obiectivul fiind dat în funcțiune în 19 mai. 

4. Au fost montate 20 de corpuri de iluminat cu LED-uri în două zone periferice din Oar, pe 

stâlpii existenți, extinzându-se sistemul de iluminat public pe o lungime totală de aprox. 

200, respectiv 250 m. 

5. S-au realizat modificările la proiectul tehnic de la sistemul de canalizare de pe strada 

bisericii din Oar, prin includerea unei noi stații de pompare și ridicarea adâncimii de 

pozare a rețelei, respectiv realizarea unui nou traseu pentru a se evita suprapunerea cu 

lucrările de modernizare a drumului. 

6. S-au realizat tronsoane ale rețelei de canalizare pe strada Principală și strada Csengeri din 

Vetiș, în lungime totală de 450 ml. 

7. Au fost demarate lucrările de realizare a sistemului de distribuție a gazelor naturale în 

localitatea Decebal, finanțat de SC Gaz Vest Arad SA, concomitent cu contractarea de 

către primăria Vetiș a realizării studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei pe toate 

străzile necuprinse în proiectul actual, respectiv pentru străzile din Vetiș care nu au încă 

rețea de gaze naturale. 

8. Au fost demarate lucrările de realizare a platformei betonate și pavate de 1.200 mp din 

centrul Oarului, destinat desfășurării diferitelor manifestări culturale din localitate. 

9. A fost contractată lucrarea de realizare a unui teren de fotbal cu gazon artificial în curtea 

școlii din Decebal, cu realizare în luna iunie a.c. 

10. Au fost demarate lucrări de reparații curente - intervenții de urgență pe 5 străzi din cele 

trei localități ale comunei.  

11. A fost achiziționat un cort demontabil de 4 x 10 m pentru organizarea sau participarea la 

manifestări în aer liber. 

 

 



În domeniul activităților administrative și serviciilor către populație : 

 

12. Au fost semnate cele 9 contracte din susținere financiară a cultelor și au fost efectuate 

transferurile aferente trimestrului II, în sumă totală de  300.000 lei. 

13. Au fost semnate contractele de susținere financiară a celor trei cluburi sportive de fotbal 

și s-au făcut transferurile planificate pe trimestrul II, în sumă totală de 90.000 lei. 

14. A fost stabilit împreună cu OCPI Satu Mare sectorul pentru realizarea înregistrării 

cadastrale gratuite în extravilan, cuprinzând cca. 100 de parcele (imobile). 

15. Au fost organizate acțiuni comune, repetate cu operatorul de salubrizare SC Florisal SA 

pentru stabilirea cât mai exactă a cantităților de deșeuri colectate de la populație. 
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