
Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș 

în perioada septembrie - octombrie 2018  

 

 

1. A fost recepționat la terminarea lucrărilor și a fost pus în funcțiune sistemul de alimentare 

cu apă potabilă a localității Oar, asigurându-se definitiv alimentarea populației cu apă 

potabilă de calitate. Lucrarea a fost începută în anul 2012 și s-a finalizat în luna iulie 

2018, după ce în anul 2016 a fost reproiectat sistemul de asigurare a sursei de apă, prin 

eliminarea puțului forat și realizarea legăturii la sistemul de apă potabilă a municipiului 

Satu Mare, realizarea unui nou rezervor și a unei stații de pompare. Lucrările au constat 

în realizarea a 16.800 m de rețea de apă potabilă, un rezervor de 300 mc, grup de 

pompare cu 3 pompe, 3 cămine de vane, 5 vane cu tijă și 23 hidranți. Valoare totală a 

lucrărilor a fost de 2.424.730 lei, inclusiv TVA. Tot în această perioadă, primăria a 

intermediate încheierea contractelor de furnizare și branșarea la rețea de către Apaserv 

SA Satu Mare a cca. 150 de consumatori, gospodării din Oar. 

2. A fost realizată recepția parțială a lucrărilor efectuate de SC Universal Construct SRL 

Satu Mare la sistemul de canalizare din Vetiș și Oar, după încheierea contractului cu 

acest executant și înainte de demararea execuției restului lucrărilor de către noul 

executant. A fost finalizată licitația pentru achiziția publică și s-a încheiat contractul de 

execuție pentru realizarea stațiilor de pompare aferente sistemului de canalizare din Vetiș 

și Oar cu SC Proiect Invest SRL Gherța  Mică, urmând ca lucrările să fie executate în 

perioada octombrie 1018 – martie 2019, finalizarea integrală a sistemului de canalizare 

urmând să se întâmple în luna martie 2019. 

3. Au fost finalizate lucrările de modernizare ale străzii Teilor (Școala cu clasele I-IV), 

străzii Libertății, străzii Mică și străzii Parcului din Vetiș. Lucrările au constat în 

refacerea fundațiilor, asfaltarea tramei stradale pe lățime de 4 – 6 m, nivelarea/pietruirea 

zonelor adiacente carosabilului, refacerea șanțurilor marginale, a podețelor de intrare la 

fiecare gospodărie și parțial a trotuarelor. Lucrările s-au executat pe o suprafață totală de 

3.537 mp, din care 2.535 mp carosabil și 20 podețe de acces la gospodării pe strada 

Teilor,  pe o suprafață totală de 3.847 mp, din care 2.186 mp carosabil și 22 podețe de 

acces la gospodării la strada Parcului,  pe o suprafață totală de 873 mp, din care 592 mp 

carosabil și 8 podețe de acces la gospodării la strada Mică și pe o suprafață totală de 

3.713 mp, din care 2.368 mp carosabil și 31 podețe de acces la gospodării la strada 

Libertății. Lucrările au fost executate de SC Samcif SA Satu Mare și au fost în valoare 

totală de 1.538.997 lei, valoare fără TVA.  

4. A fost demarată procedura de licitație publică pentru modernizarea a două loturi de străzi 

în localitățile Vetiș și Oar, lucrări planificate a se executa în anul 2019.  

5. Au fost demarate lucrările de execuție la obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de 

gaze naturale în comuna Vetiș”, primele lucrări fiind realizate pe strada Stadionului din 

Vetiș și strada Luceafărului, în dreptul cimitirului, din Decebal. 

6. Au fost continuate și finalizate lucrările de întreținere străzi de piatră și macadam în 

localitățile Oar, Decebal și Vetiș. Lucrările se execută în cadrul acordului-cadru de 4 ani 

semnat cu SC Proiect Invest SRL Gherța Mică.  

7. Au fost finalizate lucrările de reparații-reabilitare a capelei cimitirului din Decebal, 

cuprinzând lucrări de reparații curente la pereți, acoperiș, pavaje, schimbare geamuri și 

uși, reparații la instalațiile de apă și montarea de instalații de aer condiționat, reparații 



trotuare și căi de acces. S-a realizat totodată o parcare betonată în fața cimitirului din 

Decebal, în suprafaă de 7 x 50 m. 

8. A fost finalizat Nomenclatorul stradal al localităților comunei Vetiș, acordarea de adrese 

noi tuturor proprietăților (parcele, case de locuit și alte clădiri) din localitățile comunei. 

Totodată s-a finalizat montarea de indicatoare stradale pe toate străzile, respective s-au 

achiziționat numerele de casă pentru toate gospodăriile din comună. 

9. S-au refăcut toate marcajele rutiere pe strada Principală din Vetiș și Oar, pe o suprafață 

de 1.400 mp  și s-a realizat un parapet rutier metalic de protecție de-a lungul malului 

lacului din Vetiș, în lungime de 400 m. 

10. S-a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea contractantă Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectul ”Amenajare Parc recreativ în 

localitatea Vetiș, jud. Satu Mare”, în valoare totală de 186.340 lei (40.000 euro). 

Implementarea proiectului este planificată pentru anul 2019.  

11. Au fost demarate lucrările de amenajare a curții căminului cultural din Oar, prin 

transformarea într-un scuar - zonă verde, cu alei și dotări cu mobilier urban.  

12. Am fost coorganizatori și/sau participanți la acțiunile Let’s Do it Romania pe teritoriul 

comunei Vetiș, Ziua GAL Zona Sătmarului la Livada și Pedalez pentru bibliotecă, prin 

primirea celor cca. 50 de participanți. 

13. Centrul cultural Vetiș a organizat la Oar expoziția de picturi ale participanților la tabăra 

de creație Orizonturi 2018, respectiv, în cooperare cu Biblioteca Județeană Satu Mare și 

Școala gimnazială Vetiș expoziția ”Fotografiile bunicilor”. 
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