
 

Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiș  

în cursul lunii august 2017  

 

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public : 

 

1. Au fost depuse la București, la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

și Fondurilor Europene documentațiiile solicitate pentru semnarea contractului de 

finanțare în cadrul Programului național de dezvoltare locală pentru obiectivul „Realizare 

branșamente de apă în localitaea Oar, comuna Vetiș și racorduri de canalizare în 

localitățile Vetiș și Oar comuna Vetiș, județul Satu Mare„. 

2. La Botiz a avut loc ședința Grupului de Acțiune Locală “GAL Zona Sătmarului”, ocazie 

cu care s-a lansat Ghidul aplicanților pentru proiecte finanțabile în cadrul programului 

LEADER pentru autorități locale. Proiectul iniáiat de comuna Vetiș este amenajarea unui 

parc de recreere în curtea clădirii dispensarului medical din Vetiș,  dotat cu pistă pentru 

skateboard, dotări cu aparate fitness în aer liber, alte amenajări. A fost demarată 

realizarea  studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv.  

3. Au fost finalizate și s-au recepționat lucrările de reabilitare a clădirii fostei primării, prin 

amenajarea spațiului pentru arhiva primăriei, biroului pentru Poliția locală a comunei,  

sediului Centrului cultural al comunei cu spațiu pentru biblioteca comunală, sală de 

expoziție și muzeul comunei, birou și sediu pentru Grupul de Acțiune Locală pentru 

Pescuit Satu Mare.  

4. A avut loc vizita pe teren a reprezentanților Agenției Fondului pentru Mediu pentru 

verificare execuției lucrărilor solicitate pentru decontare la obiectivul „Realizare rețea de 

apă potabilă la Oar și realizare sistem de canalizare la Oar și Vetiș, comuna Vetiș„. 

 

În domeniul activităților administrative și serviciilor către populație : 

 

1. Vizita în orașul înfrățit Csenger din Ungaria, cu ocazia manifestărilorocazionate de Ziua 

națională a Ungariei. 

2. Aprobarea participării comunei Vetiș ca partener la proiectul de cooperare 

transfrontalieră a muzeelor din județele învecinate : Cross-border Open Modell of 

Digitalised Museum, în cadrul Programului de finanțare Interreg V-A România – Ungaria 

2014 – 2020. 

3. Aprobarea participării comunei Vetiș ca leader de proiect la proiectul de cooperare 

transfrontalieră  "CONNECTORS – Bridging institutions, communities, citizens" în 

cadrul Programului de finanțare Interreg V-A România – Ungaria 2014 – 2020. 

4. Participarea primăriei la acțiunea de plantare a 500 de puieți de tei în curtea bisericii 

reformate din Vetiș, cu ocazia inițierii realizării unui parc memorial „500 de ani de 

reformație”. 

5. Aprobarea propunerilor de denumiri de străzi la nivelul tuturor localităților comunei și 

începere realizării Registrului electronic al nomenclatorului stradal al comunei Vetiș.   

 

                      PRIMAR 

                  ing. Ilyes Iuliu 


