
Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș 

în cursul lunii septembrie 2017  

 

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public : 

 

1. A fost finalizată licitația publică pentru realizarea racordurilor de canalizare în Oar și 

Vetiș și a fost semnat contractul de execuție cu societatea comercială SC Proiect Invest 

SRL din Gherța Mică. Lucrările sunt în valoare totală de 1.503.780 lei, cuprind realizarea 

a 716 și 477 racorduri de canalizare la Vetiș, respectriv la Oar, cu 181 foraje de 

subtraversare la Vetiș și 105 la Oar, respectiv pozarea a 5.951 ml de racorduri din PVC. 

Lucrările vor începe în a doau săptămână a lunii octombrie. Lucrările sunt finanțate din 

Programul Național de Dezvoltare Locală. 

2. A fost finalizată pozarea conductei de aducțiune a apei potabile pentru alimentarea 

localității Oar, de la Drumul Careiului la stația de pompare din incinta primăriei Vetiș și a 

fost racordată la rețeaua de apă potabilă a municipiului Satu Mare noua rețea de 

alimentare cu apă potabilă a localității Oar !      

3. Totodată au fost demarate lucrările de realizare a branșamentelor de apă potabilă în Oar 

pentru facilitarea racordării gospodăriilor la rețea, cuprinzând 475 de cămine de racordare 

la rețeaua de apă potabilă și 96 foraje de subtraversare de 7m. Lucrările sunt în valoare 

totală de 612.665 lei și sunt executate de societatea comercială Hidro Construct SRL Satu 

Mare. termenul de realizare este sfârșitul anului 2017. Lucrările sunt finanțate prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală.  

4. S-au realizat cca. 850 ml de rețea de canalizare la Vetiș, finalizarea integrală a rețelei de 

canalizare, fără stațiile de pompare, urmând să se întâmple în cursul lunii octombrie a.c. 

5. Au fost finalizate lucrările de reabilitare exterioară a clădirii școlii și a copertinei din 

curtea interioară a școlii din Vetiș 

6. A fost finalizat nivelul II al clădirii Casei de nunți din Decebal. 

7. S-a finalizat proiectul tehnic pentru extinderea rețelelor de gaze naturale la Decebal și 

Vetiș. 

8. S-a realizat un teren de joacă nou în curtea grădiniței din Vetiș. 

9. S-a realizat gardul despărțitor între curtea școlii și căminul cultural din Decebal. 

10. S-a recepționat platforma dalată pentru evenimente în Oar. 

11. Au fost montate 40 de coșuri pentru deșeuri stradale în localitățile comunei. 

12. Au fost executate lucrări de refacere a șanțurilor pentru evacuarea apelor pluviale pe o 

lungime de cca. 150 ml. 

13. Au fost demarate lucrările de tăiere și defrișare a arborilor periculoși de pe străzile 

localităților din comună.  

 

În domeniul activităților administrative, culturale și altele : 

 

1. Cu ocazia sărbătoririi Hramului bisericii ortodoxe, au avut loc în organizarea primăriei 

manifestările Zilelor localității Vetiș. 

 

                      PRIMAR 

                  ing. Ilyes Iuliu 


