
Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș 

în cursul semestrului I 2019  

 

 

 

1.        La sfârșitul lunii martie s-a finalizat cea mai importantă și costisitoare investiție a 

ultimilor ani, obiectivul ”Canalizare menajeră în localitățile Vetiș și Oar, județul Satu 

Mare”. Lucrarea a fost începută în anul 2012, cu finanțare de la Fondul de Mediu, a fost 

sistată o perioadă de timp în anul 2014, a fost reproiectată partea de sisteme de pompare – 

stații de pompare în anul 2017, iar în anul 2018 a fost reziliat contractul de execuție cu 

executantul inițial și relicitate lucrările rest de executat. Întreaga lucrare se închide la 

valoarea totală de 6,6 milioane lei și cuprinde rețeaua de canalizare din localitatea Oar, în 

lungime totală de 8.750 m și 4 stații de pompare, rețeaua de canalizare din localitatea Vetiș, 

în lungime totală de 12.622 m și 4 stații de pompare și sistemul de canalizare sub presiune 

care face legătura cu sistemul municipiului Satu Mare prin Stația de pompare Sud a 

municipiului Satu Mare. 

         În cursul trim. I a.c. s-a lucrat la finalizarea rețelei de canalizare prin pozarea unui 

tronson de 300 ml pe strada Principală din Vetiș, realizarea a 6 subtraversări a drumului 

comunal și  pozarea și montarea celor 8 stații de pompare. Valoarea totală a lucrărilor în 

trim. I a fost de 2.903 mii lei.  

         Recepția la terminarea lucrărilor s-a făcut la 20 mai a.c., în prezent fiind în așteptarea 

racordării stațiilor de pompare la alimentarea cu energie electrică de către Electrica S.A., 

lucrare aflată în mare întârziere din cauza lipsei contoarelor, aceasta fiind singura condiție 

pentru punerea în funcțiune a sistemului și racordarea beneficiarilor la rețea. 

 

2.         În continuarea lucrărilor de apă și canalizare, în cursul lunii martie s-a finalizat Studiul 

de fezabilitate pentru extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare pentru toate străzile 

din localitățile Vetiș și Oar, pe care acestea lipsec încă. Realizarea lucrărilor se va face cu 

prioritate pe str. Salcâmilor, str. Fagului și str. Petőfi Sándor din Oar, respectiv str. 

Cireșului din Vetiș, străzi care sunt cuprinse în contractul de modernizare din acest an, 

imediat după obținerea avizelor și eliberarea autorizației de construcție. 

 

3.         În cursul sem. I s-au finalizat și lucrările la extinderea rețelelor de gaze naturale în 

toate cele trei localități ale comunei Vetiș, fiind realizate lucrări pe străzile Merilor, 

Brândușa, Zorilor, Cireșului, Cantonului, Trandafirilor, Salcâmilor, Lalelei, Fagului și Mică 

din Decebal, străzile Cireșului. Garofiței, Florilor, Stadionului, Teilor și Sătmărel din Vetiș 

și străzile Ady Endre, Salcâmilor, Petőfi Sándor, Szuz Karoly și Fagului din Oar, în 

lungime totală de 6,460 km. 

        Lucrările s-au finanțat integral din veniturile proprii ale bugetului local, în valoare 

totală de 522.000 lei. 

        Finalizarea lucrărilor a dus la o acoperire de aproape 100 % a străzilor din toate cele 

trei localitățil ale comunei. 

 

 

 



4.        La sfârșitul lunii februarie s-a finalizat licitația și s-a încheiat contractul cadru de 

execuție pentru lucrările de modernizare a două loturi de străzi : str. Nouă, str. Fagului cu 2 

tronsoane și str. Cireșului cu 3 tronsoane în Vetiș, respectiv str. Mare – tronson II, str. 

Principală – capătul străzii până la cimitir, str. Boghișului, str. Salcâmilor cu 2 prelungiri 

laterale, str. Fagului și str. Petőfi Sándor, în lungime totală de 937 ml și suprafața totală de 

5.420 mp la Vetiș și de 1.200 ml și 6.660 mp la Oar.  Lucrările planificate sunt în valoare 

totală de 7.443 mii lei.  

         Finanțarea se va realiza parțial de la bugetul local și parțial din credite rambursabile. 

         Lucrările au început și s-au realizat până la faza de asfalt primul strat, urmând ca de la 

începutul lunii august să se reia pe strada Boghișului din Oar, respectiv pe străzile Fagului 

și Cireșului din Vetiș, în limita plafoanelor de tragere aprobate pentru acest din creditul 

contractat.  

 

5.         Au fost continuate unele lucrări de întreținere a străzilor de macadam și s-au finalizat 

lucrările de întreținere a marginilor străzii Principale din Vetiș. 

 

 

6.         S-a montat o nouă centrală termică în locul celei defecte de la căminul cultural din 

Vetiș. 

 

 

7.         După completarea integrală, la 5 persoane, aprobată prin lege, a structurii 

compartimentului de poliție locală a comunei Vetiș, începând cu 1 martie activitatea este  

organizată în două schimburi, o patrulă fiind prezentă și dupămasa, respectiv în orele serii 

și/sau noaptea. Patrula polițiștilor locali se poate alerta la numărul de telefon disponibil 

pentru acest scop.  

8.          La finalul acestei luni s-au finalizat lucrările topografice și a fost afișat pentru  

consultare publică documentația cadastrală pentru prima întabularea a 5 sectoare cadastrale 

din extravilanul comunei Vetiș, reprezentând 397 imobile în suprafață totală de 318,93 ha. 

9.         În 26 februarie s-a semnat la București, la sediul Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale contractul de finanțare nerambursabilă din fonduri europene, în cadrul 

Programului Operațional pentru Pescuit, pentru organizarea unui festival și a unor acțiuni 

pentru pescuit și promovarea consumului de pește, care se va organiza în zilele de 7-8 

septembrie a.c., cu participarea unor specialiști și pescari din delta Dunării și de pe malurile 

Tisei din Ungaria, prin grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare. 

10.         A fost demarat proiectul de cooperare transfrontalieră între muzeele partenere din  

Satu Mare, Nyíregyháza, Csenger, Tășnad și Vetiș, finanțat din fonduri europene 

nermabursabile în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Programul 

Interreg V-a România-Ungaria, care se va derula până în luna mai 2020 și prin care se va 



realiza dotarea muzeului din Vetiș, precum și colectarea unor obiecte arheologice și de 

istorie locală a comunei Vetiș.  

 

 

11.        În data de 3 mai s-a depus la București, la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, 

documentațiile aferente solicitării finanțării de la Fondul de Investiții și Dezvoltare pentru 

două proiecte : cele două loturi de străzi care încă nu s-au licitat în cadrul programului de 

modernizare a străzilor, în valoare 3.707 mii lei, respectiv de 3.500 mii lei. În paralel s-a 

demarat pregătirea documentațiilor de licitație pentru aceste lucrări, pentru a se putea 

demara procedura de achiziție publică imediat după aprobarea finanțării. 

12.        La sfârșitul lunii mai s-au finalizat lucrările totpografice și procedurile de publicitate și 

consultare premergătoare întabulării gratuite aferente contractului din etapa I a programului, 

însumând 397 de immobile (parcele) în suprafață totală dede 318,93 ha, urmând ca după 

clarificarea unor contestații depuse de primărie, să fie demarată înscrierea în cărțile 

funciare. 

 

       Totodată, s-a semnat un nou contract de finanțare cu OCPI București, în cadrul etapei 

V de finanțare, în vcaloare de 135.000 lei, cu derulare în perioada 2019 – 2020.  

     

 

 

                                   PRIMAR 

                               ing. Ilyes Iuliu 

 


