
 

Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiș  

în cursul lunii iunie 2017  

 

 

 

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public : 

 

1. În cursul lunii iunie s-au continuat și au fost finalizate 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.  

De asemenea, lucrarea s-a suplimentat cu amenajarea acostamentelor, legăturilor la 

drumurile laterale și la intrările la case, în număr de 240 racorduri. 

2. S-a continuat cu lucrările pentru igienizarea și reorganizarea clădirii fostei primării pentru 

amenajarea centrului cultural, bibliotecii comunale, arhivei comunei, muzeului comunei, 

precum și a sediului pentru GAL Pescuit Satu Mare și sediul poliției locale, fiind 

finalizate în întregime lucrările interioare. 

3. S-a continuat cu pozarea rețelei de canalizare cu tronsonul pe strada Principală și strada 

Csengeri din Vetiș, în lungime totală de 340 ml. 

4. Au fost finalizate lucrările de realizare a sistemului de distribuție a gazelor naturale în 

localitatea Decebal, finanțat de SC Gaz Vest Arad SA. Concomitent s-a contractat de 

către primăria Vetiș și este în curs de elaborare studiul 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. 

5. S-a finalizat terenul de fotbal cu gazon artificial din curtea școlii din Decebal. 

6. Au fost realizate parțial lucrările de amenajare a platformei pentru evenimente din central 

localității Oar, până la organizarea Zilei Oarului fiind finalizată acoperirea cu strat de 

balast pe suprafața de 1.241 mp. 

7. Au fost achiziționate 4 calculatoare laptop pentru primăria comunei, respectiv pentru 

poliția locală. 

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

evenimente în aer liber.  

 

 

În domeniul activităților administrative și serviciilor către populație : 

 

1. A fost demarată acțiunea de realizare a Registrului urbanistic al comunei Vetiș. 

2. A avut loc, la sediul primăriei Vetiș, o întâlnire de lucru cu prefectul județului Satu Mare. 

3. S-a semnat cu OCPI Satu Mare contractul pentru finanțarea înregistrării cadastrale 

gratuite, în sumă totală de 150.000 lei pentru anul 2017 și 2018, pentru sectoare 

cadastrale din extravilan. 

4. A avut loc vizita unei delegații a parlamentarilor și a primarilor comunelor de pe Someș 

din județul vecin din Ungaria, legat de poluarea râului Someș de către Unicarm. 



5. În ziua de 11 iunie a avut loc, sub controlul și îndrumarea ISU Someș Satu Mare, un 

exercițiu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a comunei Vetiș 

6. Au avut loc două întâlniri, la Vetiș și la Dorolț, în zilele de 15 iunie și 22 iunie, privind 

un parteneriat pentru demararea unor programe de colaborare transfrontalieră în cadrul 

Programului Ro-Hu dintre România șiu Ungaria. 

7. În 10 iunie am fost gazda acțiunii caritabile Maratonul Caritas, la care au participat un 

număr de cca. 400 de persoane. 

8. În  17 iunie au avut loc manifestările culturale ocazionate de Ziua Oarului. 
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