
INFORMAREA PRIMARULUI PRIVIND ACTIVITATEA DIN ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ LOCALĂ A COMUNEI VETIȘ ÎN ANUL 2019 

 

 

 

I.  În domeniul dezvoltării sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare : 
 

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 anul curent, în cursul trim. I 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 anul 2019 a fost de 2.903 mii lei.  

         Recepția la terminarea lucrărilor s-a făcut la 20 mai a.c., iar punerea în funcțiune în 

luna septembrie. 

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 lipseau din proiectul realizat prin investiția 

anterioară. Realizarea lucrărilor a început cu prioritate pe str. Salcâmilor, str. Fagului și str. 

Petőfi Sándor din Oar, respectiv str. Cireșului din Vetiș, străzi ale căror lucrări de 

modernizare sunt contractate deja, acestea fiind contractate prin achiziție directă și finalizate 

până la sfârșitul anului. 

3.         După aprobarea în anul 2018 de către consiliul local a studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici a lucrărilor de investiții aferente  Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea 

Nord-Vest, în perioada 2014-2020, în acest an s-a primăria Vetiș a eliberat autorizația 

de construire pentru lucrările aferente localității Decebal, iar în cursul lunii octombrie 

Consiliul județean Satu Mare a semnat la București cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice contractul de finanțare pentru întregul proiect. În prezent este în curs 

pregătirea și lansarea de către Apaserv Satu Mare a licitațiilor lucrărilor, existînd condiții ca 

această investiție să fie demarată încă în acest an.  

 

 

 

 

 

 

 



II.  În domeniul dezvoltării urbanistice : 

 

4.       Anul 2019 a reprezentat un recod în ceea ce privește valoarea autorizațiilor de construire 

eliberate de primăria comunei Vetiș. 

      S-au eliberat un număr de 334 de autorizații de construire, cu 15 mai puține ca în anul 

2018, dar în valoare totală de 37,017 milioane lei, cu 11,683 milioane de lei mai mult decât 

în anul 2018 ! 

       S-au eliberat un număr de 59 de autorizații pentru construire sau extindere de case de 

locuit sau anexe gospodărești, în valoare totală de 5,990 milioane lei, un număr de 5 

autorizații pentru hale industriale și clădiri pentru comerț și servicii, în valoare totală de 

9,596 milioane lei, 9 lucrări publice, în valoare totală de 21,171 milioane lei și 261 de 

autorizații pentru branșamente și alte lucrări. 

5.       Au fost aprobate 3 Planuri Urbanistice Zonale, o zonă de locuit în Vetiș, o zonă de locuit 

în Decebal și o zonă pentru activități industriale în Vetiș. Totodată, s-a aprobat și 

documentația pentru demararea actualizării Planului Urbanistic General al comunei. 

      A fost aprobată donația în patromoniul public la comunei a terenului aferent străzii 

Irisului, demarându-se procedurile pentru realizarea utilităților pe această stradă nouă. 

6.       La sfârșitul lunii mai s-au finalizat lucrările topografice și procedurile de publicitate și 

consultare premergătoare întabulării gratuite aferente primului contract al programului pentru 

prima întabulare, însumând 397 de imobile (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 a 

V-a de finanțare, în valoare de 135.000 lei, cu derulare în perioada 2019 – 2020.  

 

III.  În domeniul serviciilor publice : 

 

7.        S-au finalizat lucrările la extindere a 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. 

8.        A fost finalizată licitația publică și s-a încheiat contractul de concesiune pe o perioadă de 

8 ani pentru modernizarea și întreținerea sistemului de iluminat public al comunei Vetiș, prin 

care se asigură 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.  

         Până la sfârșitul anului au fost montate corpuri noi pe toți stâlpii de iluminat în Decebal 

și Oar și în proporție de 70 % în Vetiș. 

9.       S-a implementat cu succes colectarea selectivă a deșeurilor de la populație și agenții 

economici comerciali, cantitățile de deșeuri menajre depozitate la depozitul de deșeuri 

reducându-se cu peste 20 % ! 



          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. 

 

IV.  În domeniul întreținerii și modernizării străzilor : 

 

10.        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 3 

tronsoane și str. Cireșului cu 3 tronsoane în Vetiș, în lungime totală de 937 ml și suprafața 

totală de 5.420 mp, 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 1.200 ml și 6.660 mp la Oar, în valoare totală de 7.443 mii lei.   

       Lucrările s-au realizat până la nivel de două straturi de asfalt pe toate străzile planificate 

din Vetiș, respectiv pe strada Principală, Mare și Boghiș din Oar, urmând ca acestea să fie 

finalizate integral în primăvara acestui an, respectiv să fie realizate și celelate trei străzi din 

Oar. 

       Valoarea totală a lucrărilor a fost de 4.520.770 lei, din care 1.743.032 lei au fost asigurați 

de la bugetul local și 2.777.738 lei din credite rambursabile. 

11.        S-au efectuat lucrări de întreținere cu piatră spartă pe 10 străzi în Decebal, 3 străzi în Oar 

și 2 străzi în Vetiș, pe o suprafață totală de peste 5.000 mp. 

12.        S-a introdus serviciul de deszăpezire și prevenire a înghețului pe străzile comunei cu 

clorură de magneziu, fără utilizarea nisipului și a sării, fără degradarea mediului , a asfaltului 

și a caroseriei autovehiculelor, lucrându-se în regie proprie cu utilajele din dotare, reducând 

cheltuielile cu deszăpezirea și prevenirea înghețului cu peste 50 % față de serviciul similar 

din anii precedenți.    

 

V.  În domeniul asigurării ordinii publice și creșterea siguranței : 

 

13.        Odată cu completarea la 5 persoane, aprobată prin lege, a structurii compartimentului de 

poliție locală a comunei Vetiș, începând cu 1 martie activitatea s-a organizat în două 

schimburi, cu patrulă și în orele serii și/sau noaptea. Patrula polițiștilor locali se poate alerta 

la numărul de telefon disponibil pentru acest scop.  

14.         Totodată, a fost achiziționat, cu predarea în cadrul Programului Rabla a autoturismului 

vechi din dotare, un autoturism Dacia Duster cu dotările specifice aferente pentru Poliția 

locală. 

15.        S-a achiziționat un server nou, s-a elaborat documentația necesară și există și aprobările  

instituțiilor de specialitate pentru extinderea și modernizarea în viitor a sistemului de 

supraveghere video din comună. 

16.       S-au achiziționat echipamente noi pentru serviciul de voluntari pentru situații de urgență, 

s-a repus în funcțiune autoutilitara de stins incendiu și s-au achiziționat dotările pentru 

realizarea unui teren de instrucție.  



VI.  În domeniul instituțiilor și activităților culturale : 

 

17.         Cu finanțare nerambursabilă din partea Ununii Europene, prin Programul Operațional 

pentru Pescuit, s-a organizat la începutul lunii septembrie festivalul pescăresc de mare succes 

Fish Fest Vetiș, cu invitați din țară și străinătate și cu peste 2.000 de participanți. 

18.          În cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România – Ungaria, Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională, Programul Interreg V-a România-Ungaria, printr-un 

proiect de cooperare între muzeele partenere din  Satu Mare, Nyíregyháza, Csenger, Tășnad 

și Vetiș, s-a realizat dotarea primului muzeu de istorie locală de comună din județ, inaugurat 

la 28 noiembrie.  

19.          S-a continuat susținerea activităților cercului de muzică și a formației de dansuri 

populare, respectiv a cercului de zumba și a secției din Vetiș a Clubului sportiv de karate 

Yakuza.    

20.          S-a sprijinit organizarea a două manifestări reușite : Ziua localității Oar și Ziua 

localității Decebal. 

21.         S-au realizat lucrări de reabilitare interioară la căminul cultural din Oar și s-a montat o 

nouă centrală termică la căminul cultural din Vetiș. 

22.        Anul 2019 a adus și o prezență remarcabilă a unor formații și interpreți prezenți la 

evenimentele din comună : Carla’s Dreams la Eden Pub, Desperado și Original la Decebal, 

Maria Răducanu & Niko Meinhold, Eztán, Petra Acker & the Band – Jazz, teatrul 

independent Ararat la Fish fest Vetiș, Ansamblul național Transilvania, Maria și Mihai 

Nemeș și Petrică Mureșan – câtece și dansuri populare la Decebal.    

 

VII.  Obiective și activități economice noi în comună : 

 

23.       Două obiective de importanță deosebită au fost construite și inaugurate în anul 2019 : 

complexul bar – restaurant EDEN PUB în februarie și hala de producție pentru instalații de 

automatizare – robotizare pentru linii tehnologice industriale a Encode Plus Energy SRL în 

septembrie. 

24.       Au fost demarate lucrările de construcții la alte două obiective importante pe strada 

Careiului : pensiunea Sofia, demarată în luna martie, cu 16 camere și restaurant cu 200 de 

locuri, respectiv  Hală pentru depozit, clădire administrativă și anexe, demarată în noiembrie. 

25.       În anul 2019, în comuna Vetiș au fost înregistrați  282 agenți economici activi și 29 

puncte de lucru, din care : 5 societăți pe acțiuni, 204 SRL-uri, 58 de persoane fizice 

autorizate și 44 intreprinderi individuale.   

 

VIII. Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei în anul 2019 și 2020 

 

26.        La capitolul de venituri, bugetul comunei Vetiș s-a realizat la nivelul de 16.145.463 lei, 

la care s-au adăugat excedentul bugetului de la finalul anului 2018 de 1.043.699 lei, 

respectiv 2.777.738 lei din credite rambursabile, valoarea totală a cheltuielilor fiind de 

19.966.901 lei. 

 

 

 

 



      Pe surse de venit, cea mai mare contribuție a venit din sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, în valoare de 6,181 milioane lei, datorită mecanismelor foarte 

avantajoase pentru comuna Vetiș stabilite pentru anul 2019 în legea bugetului de stat. Din 

cotele defalcate din impozitul pe venit, în procent de 42.5 % în primele 3 luni ale anului și de 

60 % în lunile următoare s-au încasat 5.158 milioane lei. Impozitele pe proprietate (clădiri, 

terenuri, autovehicole) ale persoanelor fizice și juridice s-a cifrat la 2,023 milioane lei, restul 

încasându-se din diferite alte venituri. 

         La capitolul cheltuieli, la Secțiunea de funcționare s-au cheltuit 9.984 milioane lei, iar 

la Secțiunea de dezvoltare (investiții) s-au cheltuit 5,434 milioane lei, în total 8,211 milioane 

lei incluzând finanțarea din credit. 

         Finanțarea investițiilor s-a realizat în proporție de  4,494 ilioane lei din tarnsferuri de la 

Secțiunea de funcționare a bugetului local, 0,939 milioane lei din sursele proprii ale Secțiunii 

de dezvoltare și 2,778 milioane lei din credite. 

27.         Proiectul de buget pentru anul 2020 prevede un volum mult mi redus al veniturilor, 

datorită noului mecansim de distribuire a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale, care exclude complet unitățile administrativ-teritoriale cu venituri peste 

media județeană/națională. Cotele defalcate din impozitul pe venit se alocă în procent de 63 

%, ceea ce reprezintă 5,5 – 5,8 milioane de lei după estimările nostre, dar este de 6,2 

milioane de lei după estimările Ministerului Finanțelor Publice, valoare cu care trebuie să o 

cuprindem în buget. Dar sunt eliminate complet transferurile din sumele defalcate din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale, ceea ce înseamnă un minus de 6,2 milioane lei față de 

bugetul de anul trecut, iar alocarea pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor pentru plata cheltuielilor de personal și indemnizațiilor pentru persoanele cu 

handicap s-a redu prin legea bugeteului de stat de la 90 % la 50 %, iar la nivelul alocărilor va 

fi și mai puțin. 

28.           Evoluția încasărilor și plăților la principalele capitole bugetare în cursul anului 2019 

sunt prezentate în graficele de mai jos : 
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Vetiș, la 25 ianuarie 2020 

  

 

                                        PRIMAR 

 

                                     ILYES  IULIU 
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