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STAȚII DE AUTOBUZ 
MODERNE

Administrația locală a dispus înlocuirea stațiilor 
de autobuz din comună cu unele noi și moderne, 

deoarece vechile refugii s-au deteriorat.
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SUBVENȚII PENTRU 
ÎNCĂLZIREA LOCUINȚELOR

Subvenția pentru încălzire poate fi solicitată până 
la 20 noiembrie, în cazul familiilor cu nevoi spe-

ciale sau persoanelor singure. 
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FESTIVALUL MERELOR DIN 
CSENGER

Culesul merelor este deja o tradiție în regiunea 
noastră. La 14 octombrie a avut loc un eveni-

ment mult așteptat de locuitorii din Csenger și din 
zonele învecinate. 
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COȘURILE DE FUM DIN COMU-
NA VETIȘ VOR FI VERIFICATE

Conform statisticilor realizate de pompierii 
sătmăreni, în sezonul rece majoritatea in-

cendiilor se produc din cauza coșurilor de fum 
neîntreținute. 
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CENTRUL CULTURAL DIN VETIȘ

ORIZONTURI ARTISTICE

La numai trei luni de când și-a deschis porțile sala de expoziție 
a Centrului Cultural Vetiș găzduiește deja cea de a doua 
expoziție. În sala elegantă, lucrările de artă realizate de artiști 

plastici, în tabăra de creație de vară au fost înlocuite de fotografiile 
Clubului Foto Vasile Vénig Lászlo, din Carei.

În prima jumătate a lunii iulie, unsprezece artiști au participat la 
prima tabără de creație a comunei Vetiș. 
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„Acesta va fi căminul cultural?” 
Întreba nesigur jurnalistul pe 
unul dintre muncitorii de la 
șantier. - „Nu, va fi o casă pen-
tru organizarea nunților”,  a 
venit răspunsul, nu mai puțin 
nesigur. Localnicii nu sunt ne-
mulțumiți fără motiv: lucrările 
au început în urmă cu cinci ani, 
însă nu s-a mai întâmplat nimic 
de atunci. „S-au pregătit pla-
nuri spectaculoase, au început 
construcția și s-au oprit rapid. 
Toate acestea sunt de neînțeles, 
chiar dacă spuneau că s-au oprit 
din cauza lipsei banilor”, a spus 
revoltat, primarul Iuliu Ilyes. 
„Mai mult, autorul proiectelor 
nu a fost plătit integral, așa că 

planurile nu au fost finalizate”, a 
adăugat noul primar.
Prin urmare, conducerea pri-
măriei a trebuit să refacă planu-
rile și să solicite din nou auto-
rizațiile pentru construcție. În 
acest context, au fost efectuate 
inspecții la construcția de cinci 
ani și a fost evaluată, în primul 
rând, starea fundației.
Construcția începută în acest 
an costă aproximativ 600.000 
de lei. Pereții sunt deja înălțați 
și urmează montarea ușilor, a 
ferestrelor și a acoperișului. Este 
important să se poată închide 
clădirea, deoarece anul viitor 
vor înceta lucrările de construc-
ție. „Până când nu există apă 

și canalizare, nu se poate folosi 
un astfel de spațiu comunitar”, 
spune primarul. Decebal se află 
pe listă planului de extindere al 
Apaserv, ceea ce înseamnă că 
sunt șanse reale ca rețeaua să fie 
finalizată anul viitor.
„Căminul cultural va avea o ca-
pacitate de 300 de persoane. Co-
munitatea din Decebal de mult 
avea nevoie de o astfel de clădire, 
unde pe lângă evenimentele cul-
turale, se puteau organiza nunți, 
botezuri și alte evenimente ale 
comunității. Sperăm că, odată 
terminat, acest obiectiv va putea 
fi animat”, a mărturisit foarte 
optimist primarul localității.

Luceafarul Decebal concu-
rează pentru titlu în Liga 
a  V-a a României (Divizia 

a 2-a județeană) la fotbal și, în 
curând, se va bucura de avanta-
jele unui vestiar modernizat. 
Primăria Comunei Vetiș a alocat 
o sumă  de 182.000 lei pentru a 
pune la punct vestiarul fotba-
liștilor . “Vestiarul a fost foarte 
deteriorat, ceea ce a justificat in-
vestiția”, a explicat primarul Iuliu 
Ilyes. “Echipa de fotbal reprezintă 
comuna în județ, deci sunt impor-
tante condițiile pe care le oferim 
și oaspeților, pe arbitrilor. Dar, 

desigur, cel mai important este ca 
jucătorii Luceafărului să aibă con-
diții bune optime pentru a putea 
ajunge la performanțele dorite. 
Mai ales că lotul este alcătuit în 
mare parte din tineri localnici”, a 
adăugat primarul. 
Lucrările au vizat înlocuirea 
completă a vestiarului clădirii și 
renovarea grupului sanitar. Fina-
lizarea lucrărilor este preconizată 
până la sfârșitul lunii octombrie, 
iar confortul noului vestiar va 
face plăcere jucătorilor Luceafă-
rului și al echipelor oaspete.

ÎN CURÂND VA FI GATA 
VESTIARUL DE LA DECEBAL

De cinci ani se înalță o construcție impresionantă a fundației la Dece-
bal, în apropierea drumului DN19, care leagă orașele Carei și Satu Mare. 
Conducerea anterioară a comunei a dorit un cămin cultural impresio-
nant - apoi a oprit lucrările de construcție.

CONSTRUCȚIE DE 
EXCEPȚIE LA DECEBAL
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1. A fost finalizată licitația publică pentru realizarea  racordărilor la sistemul de canalizare în Oar și 
Vetiș și a fost semnat contractul de execuție cu societatea comercială SC Proiect Invest SRL din 
Gherța Mică. Lucrările sunt în valoare totală de 1.503.780 lei, cuprind realizarea a 716 și 477 ra-
corduri de canalizare la Vetiș si  Oar, cu 181 foraje de subtraversare la Vetiș și 105 la Oar și pozarea 
5.951 ml de racorduri din PVC. Lucrările sunt finanțate din Programul Național de Dezvoltare 
Locală. Lucrările se efectuează în prezent pe străzile laterale din Oar, fiind planificată finalizarea a 
cca. 200 de branșamente până la sfârșitul acestui an. 

2. A fost finalizată pozarea conductei de aducțiune a apei potabile pentru alimentarea localității Oar, 
de la Drumul Careiului la stația de pompare din incinta primăriei Vetiș și a fost racordată la rețea-
ua de apă potabilă a municipiului Satu Mare noua rețea de alimentare cu apă potabilă a localității 
Oar! 

3. Au fost demarate lucrările de realizare a branșamentelor de apă potabilă în Oar pentru facilitarea 
racordării gospodăriilor la rețea, cuprinzând 475 de cămine de racordare la rețeaua de apă potabilă 
și 96 foraje de subtraversare de 7m. Lucrările sunt în valoare totală de 612.665 lei și sunt executate 
de societatea comercială Hidro Construct SRL Satu Mare. Termenul de realizare este sfârșitul anu-
lui 2017. Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Până în prezent 
au fost realizate cca. 220 de branșamente de apă potabilă în Oar, pe strada Principală. Finalizarea 
integrală și predarea pentru exploatare către SC Apaserv SA Satu Mare este planificată pentru 
începutul lunii decembrie a.c. 

4. S-au realizat cca. 850 ml de rețea de canalizare la Vetiș, finalizarea integrală a rețelei de canalizare, 
fără stațiile de pompare, urmând să se finalizeze până la sfârșitul anului. 

5. Au fost finalizate lucrările de reabilitare exterioară a clădirii școlii și a copertinei din curtea interi-
oară a școlii din Vetiș 

6. A fost finalizat nivelul II al clădirii Casei de  cultură din Decebal. 

7. S-a finalizat proiectul tehnic pentru extinderea rețelelor de gaze naturale la Decebal și Vetiș. 

8. A fost construit un teren de joacă nou în curtea grădiniței din Vetiș. 

9. A fost ridicat gardul despărțitor între curtea școlii și căminul cultural din Decebal. 

10. A fost dată în folosință platforma finalizată cu dale pentru evenimente în Oar. 

11. Au fost montate 70 de coșuri de colectare a deșeurilor stradale în localitățile comunei. 

12. Au fost executate lucrări de refacere a șanțurilor pentru evacuarea apelor pluviale pe o lungime de 
cca. 150 ml. 

13. S-a finalizat montarea și punerea în funcțiune a unei noi centrale termice la căminul cultural din 
Oar. 

14. Au fost achiziționate și montate 3 stații de autobuz în Vetiș din totalul de 9 stații contractate pen-
tru înlocuirea celor vechi, degradate. 

15. În ședința extraordinară a consiliului local din 11 octombrie s-au aprobat două Planuri Urbanisti-
ce Zonale, unul pentru realizarea unui Centru de îngrijire pentru bătrâni la Vetiș, celălalt pentru 
realizarea unei Pensiuni agroturistice pe Drumul Careiului din Vetiș. 

“În administrația locală lucrurile merg greu. Ca să 
putem avea rezultate este nevoie de seriozitate și 

consecvență.”

ing. Iuliu Ilyés primar

SUMARUL ACTIVITĂȚILOR  
PRIMĂRIEI VETIȘ 
ÎN  PERIOADA SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2017

INVESTIȚII ȘI ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI 
PUBLIC:

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE, 
CULTURALE ȘI ALTELE :
16. Cu ocazia sărbătoririi Hramului bisericii ortodoxe, în 8 și 9 

septembrie  primăria a organizat un eveniment dedicat  Zilelor 
localității Vetiș. 

17. La Centrul cultural al comunei Vetiș, în holul bibliotecii, s-a 
organizat expoziția colecției de obiecte vechi, instrumente 
și  unelte tradiționale, găsite în localitățile comunei care va fi 
deschisă permanent. 

18. Sâmbătă, 14 octombrie a avut loc „Ziua gastronomică” a produ-
selor din mere, prezentate de Asociația Orfeusz din orașul în-
frățit Csenger, cu un program artistic susținut de invitați locali. 
Evenimentul  a fost organizat în colaborare cu Charlie Café. 

19. Vineri, 20 octombrie, a fost inaugurată, la Centrul cultural Ve-
tiș, expoziția de fotografii  prezentată de Asociația „Vasile Vénig 
László” din Carei. 

20. Au fost preluate donațiile artiștilor plastici participanți la tabă-
ra de creație „Orizonturi 2017”, constând în peste 20 de picturi 
și fotografii artistice, care vor decora de acum  sala de căsătorii, 
holurile și coridoarele primăriei comunei. 

21. În perioada 1 - 30 octombrie s-a realizat inventarierea și 
reevaluarea întregului patrimoniu public al comunei Vetiș, cu 
includerea a cca. 100 de drumuri agricole noi, neînregistrate 
până în prezent. 

22. În ședința ordinară a consiliului local din 25 octombrie s-a 
aprobat finanțarea programului de prevenire și protecție împo-
triva incendiilor prin instituirea verificării de persoane auto-
rizate a tuturor coșurilor de fum din gospodăriile localităților 
comunei, inclusiv a celor la care sunt racordate instalații de 
ardere cu gaze naturale, în conformitate cu normativele tehnice 
în vigoare. Acțiunea se va desfășura în cursul lunilor noiembrie 
și decembrie a.c. 

23. Au fost achiziționate dotări, stâlpi și plase de tenis, respectiv de 
volei, pentru terenul de sport din curtea școlii din Vetiș
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FESTIVALUL MERELOR DIN 
CSENGER

Culesul merelor este deja 
o tradiție în regiunea 
noastră. La 14 octombrie 

a avut loc un eveniment mult 
așteptat de locuitorii din Csen-
ger și din zonele învecinate. Cu 
sprijinul Asociației Orfeusz  din 
Csenger și organizatorilor din 
Vetiș, în comună a avut loc un 
adevărat festival. Localnicii s-au 
întrecut în prepararea unui pro-
dus tradițional: delicioasa dul-
ceață de mere.
Cea de a doua duminică a lunii 
octombrie, în lumina plăcută a 
soarelui de toamnă, în curtea ca-

fenelei „Charlie Café” din Vetiș 
focul ardea sub ceaunurile mari, 
încă de la primele ore ale 
dimineții. Oaspeții 
veniți la Csenger 
pregătiseră deja 
merele, astfel în-
cât prepararea 
dulceții putea să 
înceapă. În timp 
ce gemul fierbea 
în ceaun, oaspeții 
și localnici intere-
sați au putut afla tot 
ce se putea știa, numeroase 
lucruri interesante despre mere și 

beneficiile acestora. Cu siguran-
ță că toată lumea mâncase până 

atunci gem de mere, însă 
nu prea mulți cunoș-

teau savoarea cip-
surilor preparate 
din acest fruct, 
iar  aparatul de 
curățat mere a 
fost o adevărată 
atracție. Desigur, 

nici țuica și su-
cul de mere nu au 

întârziat să apară, iar 
clătitele umplute cu mere și 

tocănița de legume au fost un ade-

Tradiție și voie 
bună...

vărat deliciu.
Bineînțeles că și gazdele au fost la 
mare înălțime. Charlie Cafe a ofe-
rit bograci, Mónika Turbucz din 
Oar a surprins invitații cu o savu-
roasă prăjitură cu mere, Bökényi 
Gyöngyi și Ilonka Kőrösi din Vetiș 
au preparat gogoși, iar Renáta Su-
iugan a copt pâine de casă. Și nu în 
ultimul rând, István Bartos-Kocsis 
din Orașul Nou a oferit un vin de-
licios.
Nu întâmplător evenimentul a fost 
conceput de organizatori o zi în 
care gastronomia s-a îmbinat cu 
tradiția, cultura tradițională. După 

EVENIMENTE

acest adevărat corn al abundenței, 
oamenii au asistat la un spectacol 
pe măsură. Corul popular al Aso-
ciației Orfeus a deschis petrecerea. 
Pe scena special amenajată a urcat 
apoi Horea Somesan și a fost ur-
mat de formația Wethéssy Band, 
condusă de Török József.
Buna dispoziție și veselia au do-
minat acea zi frumoasă de toam-
nă. Organizatorii speră ca acest 
prim eveniment de acest gen să 
se desfășoare anual, astfel încât să 
devină o tradiție locală și chiar o 
atracție pentru turiști. 

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII ÎN CENTRUL CULTURAL VETIȘ

ORIZONTURI ARTISTICE

În prima jumătate a lunii 
iulie, unsprezece artiști 
au participat la prima 

tabără de creație a comunei 
Vetiș. Au sosit numeroși 
pictori din toate colțurile 
Transilvaniei.  
Au fost prezenți artiști din 
Bistrița, Baia Mare, Oradea, 
Târgu Jiu, Hunedoara și Deva. 
În cele șapte zile de tabără, 
artiștii au avut ocazia să 
cunoască localitatea Vetiș, dar 
și zonele învecinate: Someșul 
pitoresc, Carei și Satu Mare. 
Au vizionat spectacole de 
teatru și au gustat meniul 
tradițional al pescarilor, la 

lacul din Oar. Unul dintre cele 
mai frumoase momente din 
timpul taberei de o săptămână, a 
fost cel în care artiștii i-au inițiat 
în arta picturii pe copiii din 
regiune.
Centrul Cultural a fost deschis 
pe 18 iulie, în incinta vechii 
primării, cu expoziția celor mai 
de succes creații ale Cristinei 
Oprisa și Mariei Olteanu. 
Organizatorii au avut o inițiativă 
inedită, care a fost salutată de 
întreaga comunitate: printre 
lucrările celor două artiste s-au 
aflat și creații ale copiilor.
Expoziția a fost deschisă timp de 
două luni, până la 20 octombrie. 

După acest eveniment de 
succes, consilierul pe probleme 
culturale al primăriei din Vetiș, 
József Török, a organizat cea 
de a doua expoziție în incinta 
noului centru cultural. Astfel, 
artiștii fotografi ai Clubului 
Foto Vasile Vénig László din 
Carei, prin imaginile lor, și-au 
propus să aducă un omagiu 
femeii. La vernisaj a fost 
prezent președintele clubului, 
Nándor Hágó Attila. 
Expoziția este deschisă, în 
fiecare zi, între orele  9:00 
și15:00, iar miercurea și între 
16:00 și 18:00.

La numai trei luni de când și-a deschis porțile sala de expoziție a Centrului Cultural 
Vetiș găzduiește deja cea de a doua expoziție. În sala elegantă, lucrările de artă realizate 
de artiști plastici, în tabăra de creație de vară au fost înlocuite de fotografiile Clubului 
Foto Vasile Vénig Lászlo, din Carei.
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Subvenția pentru încălzi-
re poate fi solicitată până 
la 20 noiembrie, în cazul 

familiilor cu nevoi speciale sau 
persoanelor singure, în condi-
țiile în care venitul net lunar 
nu depășește suma de 615 lei/
persoană. Aceste sume destina-
te ajutorului pentru încălzire au 
fost stabilite printr-o Ordonanță 
de Urgență a Guvernului – nr. 70 
emisă în 2011.
Astfel, oricare familie din comu-
na Vetiș, care nu depășește un 
venit net lunar de 615 ron, are 
dreptul la subvenția pentru  în-
călzire. Aceeași limită se aplică 
și în cazul persoanelor care tră-
iesc singure. La stabilirea venitu-
lui net/membru se iau în calcul 
veniturile provenite din salarii, 
pensii, ajutor social, ajutoare su-
plimentare.
În urma acestei hotărâri de gu-
vern, nu beneficiază de ajutorul 
pentru încălzire persoanele și fa-
miliile care dețin un autoturism 

sau o motocicletă, sau mai multe 
autoturisme sau motociclete mai 
vechi de 10 ani; cei care dețin cel 
puțin unul dintre următoarele 
bunuri: autovehicule, autoutili-
tare, autocamioane de orice fel 
cu sau fără remorci, rulote, au-
tobuse, microbuse, șalupe, bărci 
cu motor, scutere de apă, iahturi, 
utilaje agricole (tractor, combină 
autopropulsată), utilaje de pre-
lucrare agricolă (prese de ulei, 
moară de cereale), sau utilaje de 
prelucrat lemnul (gater sau alte 
utilaje acționate hidraulic, meca-
nic, sau electric). Nu beneficiază 
de ajutor nici cei care dețin teren 
agricol și animalele a căror va-
loare netă de producție depășeș-
te anual 1000 de euro - în cazul 
persoanelor singure și 2500 de 
euro pentru familii; cei care au 
depozite bancare cu valoare de 
peste 3000  lei sau care dețin o 
curte mai mare de 2000 de me-
trii pătrați pe teritoriul comunei.

SUBVENȚII PENTRU 
ÎNCĂLZIREA LOCUINȚELOR

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Dosarul depus de cei care vor 
să solicite ajutorul pentru încăl-
zire trebuie să conțină buletin/
carte de identitate, certificat de 
căsătorie –după caz, certificat 
de deces –după caz, certificat de 
naștere copii –după caz, sentința 
de divorț –după caz, acte dove-
ditoare ale veniturilor realizate: 
cupoane ( alocații de stat pen-
tru copii, pensii, șomaj, pensii 
de întreținere pentru copii, in-
demnizații de handicap, alocații 

de plasament, etc.), adeverință 
de salarizare cu venitul net pe 
luna octombrie sau adeverință 
de la registrul agricol și titlul de 
proprietate sau extrasul de carte 
funciară a locuinței. 
Cererile se depun la Primăria 
Comunei Vetiș, până la data de 
20 noiembrie. Ajutorul pentru 
încălzire se poate solicita doar de 
titularul locuinței.

DOCUMENTE NECESARE

COȘURILE DE FUM DIN COMUNĂ 
VOR FI VERIFICATE

ale instalațiilor și echipamentelor 
electrice. Statisticile arată că anul 
trecut 23% din cazurile semnalate,  
au fost provocate de aceste defecți-
uni, iar starea inadecvată a coșuri-
lor de fum a fost cauza a 17% din 
incendiile semnalate. Dacă luăm în 
considerare faptul că echipamen-
tele electronice sunt folosite tot 
timpul anului, iar hornurile doar 
în sezonul rece, putem spune că în 
sezonul rece, incendiile sunt pro-
vocate, în mare parte, de  pozițio-
narea necorespunzătoare, izolarea 
și funcționarea inadecvată a coșu-
rilor de fum. Prin urmare, primăria 
comunei Vetiș a decis ca în lunile 

noiembrie și decembrie să inventa-
rieze și să evalueze coșurile de fum 
din toate cele trei localități -Vetiș, 
Oar și Decebal.
„Aș dori să atrag atenția că toți lo-
cuitorii sunt obligați să desemneze 
o persoană care să se afle la domi-
ciliu în momentul în care Primăria 
efectuează procedura de examinare 
a funcționării coșurilor de fum în 
concordanță cu normele de protecție 
și de siguranță a funcționării acesto-
ra“, a precizat primarul Iuliu Ilyes.
Este important de știut că toate 
costurile acestei expertize vor fi su-
portate de administrația locală.

Conform statisticilor reali-
zate de pompierii sătmă-
reni, în sezonul rece majo-

ritatea incendiilor se produc din 
cauza coșurilor de fum neîntreți-
nute. Pentru evitarea acestor acci-
dente, care pot avea urmări foarte 
grave, conducerea primăriei din 
Vetiș a decis să verifice toate coșu-
rile de fum din comună.
Potrivit  datelor furnizate de In-
spectoratul pentru Situaţii de Ur-
genţă „Someș” (ISU) Satu Mare, 
în 2016 s-au înregistrat 231 de in-
tervenții în cazuri de incendii. În 
cele mai multe situații, flăcările au 
izbucnit din cauza unor defecțiuni 

Ediție realizată la solicitarea Primăriei Vetiș 
Contact: jurnaluldevetis@gmail.com

SE SCHIMBĂ COȘURI-
LE DE GUNOI 

Zeci de coșuri de gunoi 
noi sunt folosite pentru 
întreținerea curățeniei 

în comuna  Vetiș, dar în ur-
mătoarele câteva săptămâni, 
primăria va instala și altele. În 
luna august, Primăria comunei 
Vetiș a amplasat pe teritoriul 
localităților din subordine un 
număr total de 40 de coșuri noi 
de gunoi.
Acestea au fost instalate în apro-
pierea școlilor, a stațiilor de au-
tobuz, a firmelor și în incinta 
zonelor des frecventate. „Nu 
doar din punct de vedere estetic 
este importantă curățenia dar și 
pentru starea generală a locuito-
rilor. Din acest motiv, am decis 
să cumpărăm cele șaptezeci de 
coșuri de gunoi „, a explicat pri-
marul Iuliu Ilyes.

OAR ȘI VETIȘ ÎNAINTE DE 
CONECTARE LA REȚELELE 
DE APĂ

Construcția rețelelor de 
apă și de canalizare de la 
Vetiș și Oar  a fost deja 

începută, însă proiectul inițial 
nu prevedea un punct esențial, și 
anume, racordarea gospodăriilor 
la rețea. Noua conducere a co-
munei s-a confruntat cu situația 
în care construcția rețelei era în 
desfășurare, existau probleme cu 
racordările. Acesta a fost motivul 
pentru care a fost depus un nou 
proiect în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală.
La Oar, sistemul de apă potabilă 
a fost deja finalizat și a fost ra-
cordat la rețeaua Apaserv din 
Satu Mare, iar în aceste zile va 
începe racordarea imobilel-
or. Această investiție va cos-
ta 540.000 lei. Conectarea la 
rețeaua de canalizare în loca-
litățile Oar și Vetiș va începe în 
primăvară, iar lucrarea va costa 
un milion și jumătate de lei.

 „Oamenii s-au confruntat cu 
faptul că racordarea la rețea 
i-ar fi costat mulți bani. 
De altfel, nu putem aștepta 
până când toate gospodăriile 
se conectează într-un ritm 
destul de lent, pentru că 
dorim cât mai curând posi-
bil, să efectuăm moderniza-
rea și asfaltarea drumurilor” 
- spune primarul.

O realizare importantă a comunei este faptul că, în curând, în  ambele localități, 
toate gospodăriile se vor putea bucura de avantajele apei de la rețeaua locală 
și de canalizare. Datorită proiectului administrației locale, urmează, foarte 
curând, conectarea la rețelele de apă și de canalizare.

MAȘINILE DE CONSTRUCȚII AU ÎNCEPUT SĂ LUCREZE

Administrația locală a dis-
pus înlocuirea stațiilor 
de autobuz din comună 

cu unele noi și moderne, deoare-
ce vechile refugii s-au deteriorat 
considerabil, devenind, chiar, pe-
riculoase.

Furtuna neobișnuită care a lovit 
Transilvania de Nord și de Vest de 
la mijlocul lunii septembrie, în co-
muna Vetiș a dărâmat două stații 
de autobuz. Din fericire, nimeni 
nu a fost rănit, dar autoritățile lo-
cale au luat toate măsurile necesa-

re pentru îmbunătățirea situației. 
Astfel primăria a decis să înlocu-
iască toate stațiile de autobuz din 
sat. Două noi construcții din metal 
și plastic au ajuns deja și urmează 
să ajungă încă șapte. Fiecare stație 
costă 4500 lei.

STAȚII DE AUTOBUZ MODERNE


