
Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș 

în cursul lunii aprilie 2018  

 

 

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public : 

 

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

către societatea comercială SC Proiect Invest SRL Gherța Mică. Au fost realizate 

racorduri suplimentare la solicitarea unor cetățeni pentru imobile care nu au fost cuprinse 

în proiectul inițial, respectiv s-au finalizat capacele la racorduri și lucrările de nivelare 

teren. Lucrările s-au finalizat integral atât în Oar, cât și în Vetiș, realizându-se un număr 

total de 718 cămine de racordare de canalizare în localitatea Vetiș și 480 de  în localitatea 

Oar 

2. S-au finalizat lucrările pentru realizarea branșamentelor de apă la Oar de către societatea 

comercială SC Hidro Construct SRL Satu Mare, fiind realizate un număr total de 480 

branșamente în localitatea Oar. 

3. S-a realizat racordarea întregului sistem de alimentare cu apă potabilă a localității Oar la 

rețeaua de apă potabilă a municipiului Satu Mare, fiind asigurate astfel condițiile 

recepției întregii lucrări, predării sistemului de alimentare cu apă la operatorul serviciului 

SC Apaserv SA Satu Mare și demararea branșării tuturor consumatorilor.. 

4. Au fost finalizate și predate proiectele tehnice pentru 7 loturi din obiectivul Modernizarea 

străzilor din comuna Vetiș, cuprinzând fundarea și asfaltarea părții carosabile, amenajarea 

acostamentelor, amenajarea șanțurilor marginale, a podețelor și a trotuarelor pentru 5 

străzi din Vetiș și 4 străzi, cu două extensii din Oar, urmând ca la începutul lunii mai a.c. 

să fie demarcate lucrările de modernizare ale lor, aceste străzi fiind : str. Mare – tronson I 

și ramificațiile aferente, str. Stadionului și str. Digului, str. Kölcsey Ferenc și str. 

Someșului în Oar, respectiv str. Teilor (strada școlii și strada perpendiculară în 

continuare) și str. Digului, str. Parcului, str. Mică și str. Libertății în Vetiș. 

5. S-a finalizat licitația întreținerii străzilor și drumurilor de piatră, macadam sau de pământ 

din comună, pe 4 ani, urmând să se înceapă întreținerea lor, în paralel cu demararea 

modernizării definitive a unore dintre ele.  

6. S-au realizat antemăsurătorile pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a capelelor din 

cele trei localități ale comunei, lucrările urmând să fie contractate în cursul lunii mai a.c. 

7. S-a finalizat proiectarea extinderii rețelei de gaze naturale în întreaga comună, pe străzile 

pe care în prezent nu există rețea. Lucrările sunt cuprinse în bugetul pe acest an, urmând 

să fie contractate în cursul lunii mai a.c. 

 

 

                                   PRIMAR 

                               ing. Ilyes Iuliu 


