
Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș 

în cursul lunii iunie 2018  

 

 

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public : 

 

1. Au fost finalizate lucrările de modernizarea străzii Mare - tronsonul I și străzii 

Stadionului și Digului din Oar,  primele două lucrări în cadrul programului de 

modernizare integrală a străzilor din comuna Vetiș. Lucrările au constat în refacerea 

fundațiilor, asfaltarea tramei stradale pe lățime de 4 - 6 m, nivelarea/pietruirea zonelor 

adiacente carosabilului, refacerea șanțurilor marginale, podețelor de intrare la fiecare 

gospodărie și parțial a trotuarelor. Lucrările s-au executat pe o suprafață de 3.171 mp, din 

care 2.005 mp carosabil pe strada Mare-tronsonul I și pe o suprafață de 2.802 mp, din 

care 1.857 mp carosabil pe strada Stadionului și Digului. Lucrările au fost executate de 

SC Samcif SA Satu Mare și au fost în valoare de 461.627 lei cu TVA inclus la strada 

Mare și 351.382 lei cu TVA inclus la strada Sradionului și Digului.  

2. Au fost încheiate contractele pentru execuția lucrărilor de modernizare a străzilor 

Someșului și Kölcsey Ferenc din Oar, cu începere în primele zile ale lunii iulie, respectiv, 

au fost demarate procedurile de achiziție publică pentru lucrările de modernizare a 

străzilor cuprinse în trei loturi în localitaea Vetiș. 

3. Au fost încheiat contractul pentru realizarea proiectului tehnic și execuției obiectivului de 

investiție „Extinderea rețelelor de gaze naturale în comuna Vetiș”, pe toate străzile pe 

care în prezent nu există rețea.  

4. Au fost demarcate lucrările de întreținere străzi de piatră și macadam executate în cadrul 

acrodului-cadru de 4 ani semnat cu SC Proiect Invest SRL Gherța Mică, cu realizarea 

acostamentelor și șanțurilor de-a lungul străzii Principale din Vetiș, repararea străzii 

Nouă, Cireșului și Fagului din Vetiș. 

5. A fost demarată acțiunea de branșare a consumatorilor din Oar la rețeaua de apă potabilă, 

prin depunerea prin primăria comunei a unui număr de 150 de cereri de branșare, care 

sunt în curs de întocmire și semnare a contractelor de furnizare cu SC Apaserv SA Satu 

Mare.  

6. A fost depusă pentru fiunanțare din fonduri europene nerambursabile proiectul cu titlul  

„Dezvoltare durabilă prin valorificarea resurselor locale în comuna Vetiș” în cadrul 

Programului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei de 

Pescuit și Acvacultură Someș - Tur – Crasna – Ier din jud. Satu Mare, Măsura 2 – 

Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural, 

având ca obiectiv realizarea unui festival pecăresc în comuna Vetiș. 

7. A fost semnat contractul de finanțare etapa 2018 – 2019 pentru realizarea întabulărilor 

sistematice ale terenurilor din extravilan, respectiv s-a încheiat și contractul de prestări 

servicii pentru executarea lucrărilor, pentru un număr de 2.120 de imobile (parcele). 

8. Până la sfârșitul lunii iunie Biroul de urbanism al primăriei a eliberat un număr de 186 de 

autorizații de construcție, în valoare totală de 11.256.600 lei, din care 134 autorizații 

pentru branșamentele de utilități publice, 8 autorizații pentru lucrări publice, 2 pentru 

demolări, 39 pentru locuințe, gospodării individuale și anexe gospodărești și 3 pentru 

construcții industriale și agricole, clădiri sociale și clădiri pentru activități comerciale și 



servicii, comuna Vetiș situându-se pe primul loc între comunele din județ la numărul și 

valoarea autorizațiilor de construcție eliberate. 

 

 

                                 PRIMAR 

                               ing. Ilyes Iuliu 

 


