
 

 

Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș 

în cursul lunii noiembrie și decembrie 2017  

 

 

 

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public : 

 

1. Au fost demarate lucrările pentru realizarea racordurilor de canalizare în Oar și Vetiș de 

către societatea comercială SC Proiect Invest SRL Gherța Mică. Lucrările s-au efectuat 

pe străzile laterale din Oar și parțial pe strada Principală, fiind planificată finalizarea a 

cca. 200 de branșamente până la sfârșitul acestui an. Finalizarea celorlalte cca. 260 de 

branșamente se va face în trim. I al anului viitor. 

2. Au fost continuate lucrările de realizare a branșamentelor la rețeaua de apă potabilă, fiind 

finalizate practic toate branșamentele. Din cauza timpului nefavorabil, turnarea capacelor 

și montarea contoarelor se amână pentru luna ianuarie - februarie a anului viitor. 

3. Au demarat lucrările la turnarea fundației rezervorului de apă potabilă a sistemului de 

alimentare cu apă potabilă a localității Oar, montarea rezervorului fiind amânată pentru 

începutul anului viitor. 

4. S-a contractat actualizarea și complectarea studiului de fezabilitate a modernizării 

străzilor din comuna Vetiș, prin extinderea documentației pentru proiectarea modernizării 

întregii trame stradale, de la gard la gard, cuprinzând fundarea și asfaltarea părții 

carosabile, amenajarea acostamentelor, amenajarea șanțurilor marginale, a podețelor și a 

trotuarelor. Lucrările de modernizare vor fi demarcate începând cu primăvara anului 

viitor, după finalizarea lucrărilor de canalizare, reaalizarea stațiilor de pompare și a 

branșamentelor de canalizare pe fiecare stradă și finalizarea procedurilor de achiziție 

publică. 

5. A fost contractat serviciui de deszăpezire și prevenire a poleiului pe drumul comunal DC 

60A și str. Csengeri, cu SC Tehnic Asist SA Botoșani.  

6. S-a aprobat și s-a semnat contractul de concesionare a serviciului de salubrizare a 

comunei Vetiș pentru perioada 2018 – 2026 cu societatea comercială SC Deiosim Com 

SRL Orașu Nou, desemnată în urma licitației publice derulate în perioada august – 

septembrie 2017. Contractul va intra în vigoare începând cu luna februarie 2018, dată la 

care va expira contractul actual de concesiune cu SC Florsial SA Satu Mare. 

7. S-au livrat și s-au montat 7 stații noi de autobus, 3 în cursul lunii noiembrie și alte 4 în 

cursul lunii decembrie. 

8. Au fost livrate și montate sistemele de rafturi metalice pentru arhiva comunei, respectiv 

sistemul de rafturi de lemn pentru bibliotecă. 

9. Pentru prima dată în istoria comunei, consiliul local a aprobat lista denumirii tuturor 

străzilor din localitățile comunei, urmând ca în perioada următoare să se treacă la 

renumerotarea tuturor imobilelor  (clădiri și/sau parcele de teren libere) de pe fiecare 

stradă și introducerea lor în sistemul Registrului Electronic  Național al Nomenclaturilor 

Stradale. 

10. Au fost achiziționate un număr de 200 pubele de 120 l și 40 de pubele de 240 l pentru 

deșeurile menajere pentru populație, care urmează să fie puse la dispoziția cetățenilor. 



11. Au fost finalizate lucrările de reamenajare a vestiarului terenului de fotbal din Decebal. 

12. Au fost finalizate lucrările de reabilitare termică exterioară a clădirii grădiniței din 

Decebal. 

 

În domeniul activităților administrative, culturale și altele : 

 

1. Au fost demarată acțiunea de verificare și curățire a tuturor coșurilor de fum din 

gospodăriile populației din comună. 

2. Au fost aprobate impozitele și taxele locale ale comunei Vetiș pe anul 2018, fără 

majorarea lor pe ansamblu. S-a introdus o taxă specială nouă pentru serviciul de 

verificare și curățire a coșurilor de fum, totodată s-a redus taxa de salubrizare de la 4,80 

lei/persoană la 4,50 lei/persoană. 

3. S-a derulat și s-a finalizat inventarierea patrimoniului public al comunei Vetiș. 

4. Au apărut următoarele două ediții, nr. 2 și nr. 3, ale Jurnalului de Vetiș, ziarul bilingv 

bilunar al comunei Vetiș. 

5. Au fost achiziționate 40 de seturi de mese pentru căminele culturale din localitățile 

comunei. 

 

 

 

 

 

                                   PRIMAR 

                               ing. Ilyes Iuliu 


