
Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș 

în cursul trimestrului III 2019  

 

 

1.         În continuarea lucrărilor de realizare a sistemului de alimentare cu apă potabilă și 

canalizare în localitățile Vetiș și Oar finalizate în cursul lunii martie, s-au realizat proiectele 

tehnice pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare pe primele patru străzi, strada 

Cireșului din Vetiș și străzile Fagului, strada Salcâmilor și strada Petőfi Sándor din Oar, la 

care s-au contractat și lucrările de modernizare ale acestora.  

         Realizarea lucrărilor a fost demarată la sfârșitul lunii septembrie, fiind la această dată 

finalizate lucrările de extindere a rețelelor, continuându-se cu realizare branșamentelor de 

apă și a racordurilor de canalizare, respectiv cu montarea a două stații de pompare a 

canalizării  pe strada Fagului, respectiv pe strada Salcâmilor.  

         Toate cele 4 lucrări au fost acordate prin încredințare directă firmei SC Proiect Invest 

SRL Gherța Mică și sunt planificate a se finaliza în cursul lunii noiembrie. Finanțarea lor 

este asigurată din veniturile bugetului local.  

         În același timp, în cursul lunii septembrie s-a finalizat și punerea în funcțiune a 

stațiilor de pompare ale sistemului de canalizare, fiind astfel îndeplinite toate condițiile 

pentru racordarea tuturor gospodăriilor. 

2.        În cadrul programului de modernizare a străzilor, au fost încheiate contractile și s-au 

demarat lucrările pe străzile Boghiș din Oar, respectiv pe străzile Fagului și Cireșului din 

Vetiș, în cursul lunii septembrie realizându-se asfaltarea stratului de binder pe străzile 

fagului și Cireșului, respectiv s-au realizat lucrări de fundare pe strada Boghișului.  

       În continuare sunt planificate finalizările asfaltărilor pe toate străzile începute 

(Principală și Mică în Oar, Nouă, Cireșului și Fagului în Vetiș), respectiv realizarea 

fundației pe întreg tronsonul străzii Boghișului. 

3.        A fost finalizată licitația publică și s-a încheiat contractul de concesiune pentru 

modernizarea și întreținerea sistemului de iluminat public al comunei Vetiș, prin care se 

asigură până la sfârșitul anului schimbarea integrală a tuturor corpurilor de iluminat cu 

lămpi clasice cu corpuri de iluminat cu LED și extinderea iluminatului public și pe stâlpii 

pe care până în prezent nu au fost montate corpuri, în toate cele trei localități ale comunei.  

4.       A fost încheiat contractul pentru acoperirea  costurilor nete pentru deşeurile de ambalaje 

gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita cantităţilor de ambalaje primare preluate 

prin contract de la operatorii economici responsabili, cu Green Resources Management S.A. 

București, operator economic legal constituit, autorizat de Comisia de autorizare a 

operatorilor economici în vederea preluării responsabilității gestionării deșeurilor de 

ambalaje, respectiv contractul de servicii de colectare a deșeurilor reciclabile cu SC 

Mondorek SRL Carei,  respectând astfel obligațiile impuse de Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje la nivelul comunei 

Vetiș. 

5.       A fost achiziționat, cu predarea în cadrul Programului Rabla a autoturismului din dotare 

aprobat pentru casare, a unui autoturism Dacia Duster cu dotările specifice aferente pentru 

Poliția locală a comunei Vetiș. 
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