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1. Descrierea comunei Vetiș.  Populația 

 
Așezare, limită, vecini  
      Situată la intersecția paralelei de 47°46’18” lat. N cu meridianul de 22°45’08” long. E, 

comuna Vetiș se află în nord-vestul României, în județul Satu Mare, fiind formată din trei sate: 

Vetiș - reședință de județ, Decebal spre sud și Oar spre vest.  

      Comuna, a cărei limită se întinde spre vest până la granița cu Ungaria, se învecinează în nord 

cu comuna Dorolț, în sud cu comuna Doba, iar spre est cu municipiul Satu Mare. Distanța dintre 

aceste două așezări este relativ mică, de aproximativ 12 km.  

        Suprafața comunei este de 5.429  hectare,  din care 1.126 hectare în intravilan și 4.303 

hectare în extravilan.  

         Din punct de vedere economico-administrativ, comuna Vetiș este avantajată de așezarea 

geografică în partea de vest a municipiului Satu Mare, acesta fiind centrul economic polarizator 

din zonă și totodată, reședința județului.  

       Accesibilitatea în comună se face prin intermediul drumului european E 671 (Timișoara – 

Arad – Oradea – Carei – Satu Mare) care traversează satul Decebal, făcând legătura cu drumul 

European E 81 (Halmeu – Satu Mare – Cluj-Napoca) la Satu Mare. Spre centrul comunei Vetiș și 

satul Oar, accesul se face prin artera de circulație secundară DC 60, ce se desprinde din E671 

înainte de intrarea în satul Decebal.  

 

Relieful  
      Comuna Vetiș este amplasată în lungul culoarului Someșului, în subunitatea Câmpia  Joasă a 

Someșului care, împreună cu Câmpia Înaltă a Someșului, aparține unității Câmpiei Someșului, 

aflată în nordul Câmpiei de Vest.  

       Caracteristicile reliefului sunt date de aspectul neted al câmpiilor, altitudinea sub 130 m (118 

– 124 m la Vetiș).  

 

Populaţia  
        Comuna Vetiş se încadrează ca ordin de mărime în rândul localităţilor rurale cu populaţie de 

peste 5.000 de locuitori, având la 1 iulie 2016 un număr de 5.463 locuitori (INS). Raportat la 

numărul total de locuitori ai judeţului Satu Mare, populaţia comunei Vetiş reprezintă 1.41 % din 

totalul populaţiei judeţului, respectiv 2.58 % din populaţia rurală a judeţului.  

        Având în vedere suprafaţa administrativ teritorială a comunei (5.535 hectare = 55,35 km2), 

densitatea geografică a populaţiei comunei Vetiş este de 98,70 locuitori/ km2, valoare superioară 

atât celei înregistrate pe judeţ (77,9 locuitori/km2),  cât şi celei din regiunea Nord-Vest (76,1 

locuitori/km2).  

 

Structura etnică şi confesională.  
         Din punct de vedere al apartenenţei etnice, conform recensământului din 2011, populaţia 

comunei Vetiş este alcătuită din 47,58 % români, 40,89 % maghiari, 5,45 % romi, 1,46 % 

ucraineni şi 0,10 % germani, în vreme ce pentru 4,47 % din populaţie informaţia nu este 

disponibilă.  
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         După limba maternă declarată, populaţia stabilă a comunei se împarte după cum 

urmează: 40,72 % au limba maternă româna, 53,43 % au limba maternă maghiara, 0,15 % au 

limba maternă romani, 0,67 % au limba maternă ucraineana şi pentru 4,37 % această 

informaţie nu este disponibilă.  

          Structura confesională a populaţiei se află într-o strânsă legătură cu structura etnică: 

46,80 % au indicat faptul că sunt de religie ortodoxă, 5,68 % sunt de religie romano-catolică, 

33,87 % sunt de religie reformată, 2,53 % sunt de religie penticostală, 4,41 % sunt de religie 

greco-catolică, 3 persoane au indicat religia baptistă, 47 sunt de religie adventistă de ziua a 

şaptea, 29 persoane sunt de religie Martorii lui Iehova, 3 sunt de religie creştină după 

Evanghelie, 6 sunt fără religie, 3 persoane s-au declarat atei, iar pentru 227 de persoane 

informaţia nu este disponibilă (4,74%). 

 

Numărul locuitorilor  comunei Vetiş pe sate componente, 2011 

 

 
 
Distribuţia pe grupe de vârstă a populaţiei, 2011  

 

 
 

Piramida vârstelor, comuna Vetiş, 2011 
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2.   Autoritățile publice locale ale comunei Vetiș în anul 2016. Consiliul 

local. Primarul 
 

Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei Vetiș 

       Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comuna 

Vetiș sunt consiliul local comunal, ca autoritate deliberativă, şi primarul, ca autoritate 

executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

       Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

rezolvă treburile publice din comună în condiţiile legii. 

 

 Consiliul local 

         Consiliul local al comunei Vetiș ales în mandatul iunie 2012 – iunei 2016 a fost compus 

din 13 membri, în următoarea componență :   UDMR - 6 membri, USL - 4 membri, UNPR – 2 

membri, PDL 1 membru. 

        Având în vedere că la sfârșitul anului 2015 numărul populației comunei a trecut de 5.000 

de locuitori, pentru mandatul 2016 – 2020 numărul consilierilor a crescut la 15, la alegerile 

locale din 10 iunie componența consiliului devenind :  UDMR – 7 membri,  ALDE – 6 

membri, PSD – 2 membri.     

 

Primarul 

       Primarul ales în mandatul 2012 – 2016, care s-a aflat în fruntea primăriei în perioada 

ianuarie – iunie 2016, a fost dl. Juhász Ludovic, din partea UDMR, aflat la al treilea mandat. 

      La alegerile din 10 iunie 2016 primarul ales a devenit dl. Ilyes Iuliu, din partea UDMR. 

      Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. 

      Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune 

măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter 

normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 

centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

      Primarul conduce serviciile publice locale. 

      Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, 

cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. 

 

Activitatea consiliului local  

      În cursul anului 2016 consiliul local s-a întrunit în 11 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe 

extraordinare, din care 8 şedinţe în mandatul trecut şi 9 şedinţe în mandatul actual. 

      Au fost supuse dezbaterii şi aprobării un număr de 80 de hotărâri de consiliu, din care 5 

referitoare la constituirea noului consiliu, din care 25 s-au aprobat în mandatul trecut şi 65 în 

mandatul actual. 

      A fost aprobat un nou Regulament de funcționare a consiliului local Vetiș, s-a 

organizat funcţionarea a trei comisii de specialitate ale consiliului local.  

      Au fost achiziționate laptopuri pentru toţi consilierii, astfel încât comunicarea, 

transmiterea materialelor, a informărilor, ale actelor normative să fie făcute online, cu maximă 

eficiență și în timp util, îmbunătățind în mare măsură activitatea consiliului local. 
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3.  Primăria comunei Vetiș. Organizare. Personal 
     

Primăria comunei Vetiş 

     Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative 

prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. 

     Primarul, viceprimarul, secretarul comunei Vetiş şi aparatul de specialitate al primarului 

constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, care 

duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând 

problemele curente ale colectivităţii locale. 

 
Organizare  

      Primăria dispune de o clădire nouă, cu dotare tehnică și materială corespunzătoare 

desfășurării în bune condiții a activității primăriei. 

       Primăria comunei a fost însă organizată cu o structură  nefuncțională, din care au lipsit 

complet structuri (birouri, compartimente, funcții) ale activităților tehnice (investiții, achiziții, 

întreținere, servicii publice), absolut necesare pentru îndeplinirea unor obligații și sarcini pe 

care autoritatea publică locală le are în domeniul său de activitate. De asemenea, lipsa 

personalului tehnic din aparatul de specialitate al primarului a făcut şi face dificilă, respectiv  

determină întârzierea activităților de planificare, demarare, achiziție publică, contractare, 

derulare, urmărire și  recepție a lucrărilor publice și de organizare, urmărire a activităților de 

intervenție și întreținere pe domeniul public.  

      Cu prioritate, în prima şedinţă de după constituire a noului consiliu,  s-a aprobat o nouă 

organigramă a primăriei comunei Vetiș, prezentată în Anexa nr. I la prezentul Raport, care 

să elimine disfuncționalitățile constatate și să permită angajarea personalului necesar, în limita 

posturilor aprobate pentru comuna Vetiș. 

      Totodată s-a înocmit un nou Regulament de Organizare și Funcționare a primăriei 

comunei Vetiș, în concordanță cu noua organigramă şi un nou Regulament de Ordine 

Interioară. 

 

Personalul  

    Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în 

condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici 

şi personal contractual. Nunmărul maxim al personalului care se poate încadra în structurile 

plătite din fondurile publice ale autorităților administrației publice locale ale comunei Vetiș 

este de 36, incluzând primarul, viceprimarul și secretarul, respective 5 posturi speciale pentru 

structura poliției locale.  

    Aparatul de specialitate al primarului este format dintr-o echipă tânără, responsabilă, cu o 

bună pregătire profesională și cunoaștere a comunei, dedicată activității din instituție. 

     În urma analizei structurii și a funcționării primăriei și a măsurilor necesare îmbunătățirii 

activității, în luna iulie s-a aprobat un nou Stat de funcții, prezentat în Anexa nr. II. 

     În cursul semestrului II s-a organizat concurs pentru ocuparea mai multor funcții vacante, 

fiind angajate 4 persoane (3 polițiști locali) în structura aparatului de specialitate al 

primarului. 

    După preluarea mandatului, în 23 iubie 2016 s-a acționat pentru o îmbunătățire a 

organizării interne  comunicării cu consiliul local și cu cetățenii comunei, întreprindu-se 

următoarele acțiuni : 
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- S-au organizat întâlniri săptămânale cu toți angajații primăriei, pentru o dezbatere în 

comun a problemelor curente, a sarcinilor, problemelor și acțiunilor pe care 

autoritatea locală le are în perioada curentă.  

- S-au organizat întâlniri cu tot personalul primăriei pentru actualizarea Sistemului de 

Control Intern Managerial al primăriei. Paralel s-a început revizuirea procedurilor 

operaționale existente și elaborarea unora noi, în conformitate cu noua organigramă a 

primăriei și conform cu modificările legislative din ultima perioadă. 

- A fost inițiat un audit al sistemlui informatic al primăriei Vetiș, pentru a reanaliza și 

dezvolta acest sistem, cu includerea obligatorie a unor noi programe, inclusiv pentru 

registrul de intrare/ieșire electronic și extinderea sistemului la birourile primăriei care 

se vor înființa la Oar și Vetiș; 

- S-a realizat și s-a deschis noua pagină oficială de internet a comunei 

www.vetis.ro, realizată conform cerințelor legale privind comunicarea informațiilor 

de interes public, dar și adaptată nevoilor de vizualizare și popularizare a comunei. S-

au publicat toate contractele încheiate de primărie în cursul anului 2016, declarațiile 

de avere și de interese ale  consilierilor și primarului, hotărârile de consiliu, 

materialele scoase la dezbatere publică, bugetul de venituri și cheltuieli al comunei, 

cu toate rectificările ulterioare, precum și bilanțurile trimestriale. Din 14 septembrie a 

devenit funcțională şi noua adresă de email a primăriei  primaria@vetis.ro, 

precum și sistemul de email-uri personale ale angajaților primăriei și consilierilor. 

- Au fost organizate întâlniri cu cetățenii, prima în Oar, cu participarea a 45 de 

persoane, a doua la Vetiș, cu participarea a 35 de persoane, apoi la Decebal, cu  

participarea a 18 persoane şi din nou la Oar, cu o participarea a 36 de persoane. 

- A fost demarată şi finalizată acţiunea de arhivare a documentelor primăriei comunei 

Vetiş. 

 

4.  Veniturile și cheltuielile comunei Vetiș în anul 2016 
 

Bugetul de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș 

      Bugetul de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș în anul 2016 s-a cifrat la suma de 19,675 

milioane lei la capitolul de venituri și la 14,801 milioane lei la capitolul de cheltuieli, anul 

bugetar încheindu-se cu un excedent de 4,874 milioane lei. 

      Veniturile anului 2016 au prezenat o creștere de cca. 10 milioane lei, în primul rând 

datorită încasării unei sume de 6,5 milioane lei din recalcularea impozitelor pe venituri din 

anii precedenți, dar și creșterii practic la toate impozitele și taxele pe proprietate de la 

persoanele fizice și juridice, precum și din impozitul pe transferurile de proprietate.   

      Situația financiară a comunei la preluarea mandatului a fost una foarte bună, existând în 

cont o sumă de 7,6 milioane lei și un buget subestimat la capitolul de venituri, ceea ce a 

permis majorarea bugetului local pe anul 2016, în cursul semestrului II, la capitolul venituri, 

cu peste 4,0 milioane lei. 

      În același timp însă, s-a constatat un buget prost dimensionat,  cu sume importante de bani 

cuprinse la capitole sau obiective de investiţii care nu se puteau  realiza la valorile respective, 

lipsind în acelaţi timp de la capitole unde erau necesare cheltuieli însemnate; capitole 

importante de cheltuieli necuprinse în buget : întreţinere străzi, întreţinere spaţii verzi, 

întreţinere şanţuri şi rigole; lucrări de întreţinere cuprinse şi achitate din poziţii de pe lista de 

investiţii : materiale pentru reparaţii străzi, ţevi de oţel, asfaltare strada Csengeri. Pentru 

corectarea acestor disfuncționalități, în luna iulie s-a trecut la o rectificare și o modificare 

substanțială a bugetului, cu redistribuirea unor credite bugetare și cu cuprinderea unor capitole 

de cheltuieli necesare bunei desfășurări ale activităților administrației. 

 

http://www.vetis.ro/
mailto:primaria@vetis.ro
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Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 

     Execuția bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș pe anul 2016 este prezentată în 

Anexa nr. III. 

 

 

 

 

Graficele evoluției și structurii veniturilor bugetului local în 2016 față de 2015  
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5.    Patrimoniul comunei Vetiș 
 

      Începând cu 1 octombrie 2016, cu o derulare pe perioada a trei luni, a fost demarată 

inventarierea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul public și privat al comunei Vetiș. 

      Totalitatea bunurilor aflate în patrimoniul public și privat al comunei Vetiș la data de 31 

decembrie 2016 a fost evaluată la valoarea de  33.936.909 lei. 

      Din aceasta 30.430.727 lei este valoarea patrimoniului public și 3.506.182 lei este 

valoarea patrimoniului privat. 
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6.   Situația infrastructurii rutiere. Întreținerea străzilor în anul 2016 
 

Starea infrastructurii rutiere a comunei : o singură stradă asfaltată 

       Comuna este străbătută de Drumul Naţional şi European DN 19 – E 671 : Oradea – Carei 

– Satu Mare, traversând localitatea Decebal pe o lungime de 5,9 km, modernizată complet 

între anii 2010 – 2014 de către CNADR. 

       Fostul Drum Judeţean DJ 198 a fost reîncadrat din drum judeţean în drum comunal DC 

60A, pe întreaga lungime de 11,1 km şi a fost preluat integral în anul 2016 în administrare de 

către consiliul local al comunei Vetiş. Drumul a fost reasfaltat în octombrie – noiembrie 2015 

de Consiliul judeţean Satu Mare pe o lungime de 6,7 km. Restul tronsonului (Vetiş – Oar) este 

în stare degradată, modernizarea integrală fiind planificată în anul 2017 de către administraţia 

locală a comunei Vetiş (licitaţia în curs de desfăşurare). 

        Comuna are un număr de 65 de străzi, în lungime totală de 27,5 km, prezentate în Anexa 

nr. IV, astfel : 

- Localitatea Vetiş are 29 de străzi, în lungime totală de 12,0 km. 

- Localitatea  Oar are 18 străzi, în lungime totală de 8,6 km. 

- Localitatea Decebal are 18 străzi în lungime totală de 6,9 km. 

       Din  totalul străzilor 4 sunt în proprietate privată : accesul la parcul industrial (250 ml) şi 

3 străzi aferente ansamblurilor noi de locuinţe (298 ml, 578 ml, 207 ml), situație care a 

generat probleme de natură juridică privind extinderea rețelelor de utilități. 

       Din totalul străzilor o singură stradă este modernizată de către administraţia locală a 

comunei, în anul 2012, în lungime totală de 1,8 km. Restul străzilor, în lungime totală de 25,7 

km, sunt nemodernizate (piatră şi macadam). 

        Situația exactă a drumurilor agricole este în curs de inventariere și întabulare în 

patrimoniul comunei. 

        În bugetul iniţial pe anul 2016 nu a fost cuprinsă nici o sumă la capitolul de cheltuieli 

curente de întreținere. Această situație s-a corectat începând cu luna iulie 2016, fiind inițiate și 

derulate trei lucrări de întreținere :  

- Au fost demarate şi realizate în perioada august - noiembrie lucrări de decolmatare a 

rigolelor marginale, defrișare a marginilor şanţurilor și reparații ale podețelor, pe 

strada Principală, intrarea în satul Vetiș dinspre intersecția cu drumul național, parțial 

pe 2 străzi. Totodată s-a realizat și nivelarea și curățirea gropii din zona locuită de 

romi. 

- Au fost realizate lucrări de reparații la drumurile agricole din Oar, pe drumurile pe 

care se face accesul spre terenurile agricole din zona de sud a localității (vecinătatea 

cu  localităţile Traian și Boghiș). 

- Au fost efectuate lucrări de întreținere la străzile de macadam și de pământ din 

comună pe o suprafață totală de  11.800 mp, constând în principal în scarificare 

mecanică şi refacere macadam cu strat de agregate de 8 cm grosime. 

        Totodată s-a demarat inventarierea situației infrastructurale a fiecărei străzi din cele trei 

sate ale comunei (suprafață, lungime rețele de apă și canalizare realizate sau proiectate, rețea 

de energie electrică, rețea de iluminat public, nr. stâlpi și corpuri de iluminat, situația 

trotuarelor, a șanțurilor și rigolelor, extensii solicitate, ș.a.), în vederea demarării realizării 

documentațiilor tehnico-economice necesare pentru extinderea tuturor rețelelor de utilități 

publice  care mai lipsesc, pe toate străzile din satele comunei. S-a demarat totodată şi 

clarificarea situației juridice a străzilor nou înființate din Vetiș, aflate încă în  proprietatea 

privată a investitorilor, în vederea preluării lor în domeniul public al comunei și realizarea 

extinderii utilităţilor pe acestea. 
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7.    Serviciul public de alimentare cu apă potabilă și canalizare 
 

Serviciul de furnizare a apei potabile : există doar în una din cele trei localități ale 

comunei. 

        Alimentarea cu apă potabilă funcționează doar în localitatea Vetiș, printr-un sistem 

realizat în anii 2001 – 2005, cu extinderi ulterioare între anii 2006 și 2016, racordat în prezent 

la sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Satu Mare. Rețeaua realizată cu 

acoperire de peste 95 %, în lungime totală de 20,0 km. Este funcțional din anul 2005, inițial 

cu alimentare din puț forat propriu, apoi racordat la sistemul de alimentare cu apă potabilă a 

municipiului Satu Mare.  

        Alimentarea cu apă potabilă a localității Oar se va realiza începând cu anul 2017, în 

prezent fiind în lucru realizarea sistemului de alimentare. Rețeaua este realizată cu acoperire 

peste 95 %, în lungime totală de 8,2 km, în anul 2016.  Investiția este realizată cu finanțare de 

la Agenția Fondului pentru Mediu, recepționat în noiembrie 2016. Alimentarea cu apă 

potabilă se realizează prin racordare la rețeaua de apă potabilă a municipiului Satu Mare. 

          În localitatea Decebal nu există rețea de apă potabilă. Investiția de realizare a sistemului 

de alimentare cu apă potabilă este cuprinsă în programul de extindere și reabilitare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, etapa II, aflat în curs de avizare, cu 

finanțare în cadrul POS Mediu 2014 – 2020, cu șansa de demarare a lucrărilor în anul 2018.  

         Comuna Vetiș este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul 

de Apă și Apă Uzată a județului Satu Mare. Serviciul de alimentare cu apă potabilă și 

canalizare se realizează de către operatorul regional SC Apaserv SA Satu Mare. 

 

Serviciul de canalizare : nu funcționează în prezent încă în nici una din localitățile 

comunei. 

          În localitatea Vetiș rețeaua de canalizare a localității este realizată cu acoperire de peste 

95 %, fără tronsonul drumului național Careiului și strada Sătmărel, în lungime totală de 17,5 

km, cu finalizare și racordare la sistemul de canalizare a municipiului Satu Mare în primăvara 

anului 2017. Investiția se realizează cu finanțare de la Agenția Fondului pentru Mediu. 

         În localitatea Oar  rețeaua realizată cu acoperire de peste 95 %, în lungime totală de 11,9 

km, cu finalizare și racordare la sistemul de canalizare a municipiului Satu Mare în primăvara 

anului 2017. Investiția se realizează cu finanțare de la Agenția Fondului pentru Mediu. 

         În localitatea Decebal nu există rețea de canalizare. Investiția de realizare a sistemului 

de canalizare este cuprinsă în programul de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Satu Mare, etapa II, aflat în curs de avizare, cu finanțare în cadrul POS 

Mediu 2014 – 2020, cu șansa de demarare a lucrărilor în anul 2018.  

 

 

8.     Serviciul public de salubrizare a localităților comunei și gestionarea 

deșeurilor 
 

Salubrizarea   

        Colectarea deşeurilor menajere se realizează de operatorul SC Florisal SA Satu Mare, din 

două în două săptămâni. 

       Transportul şi depozitarea deşeurilor menajere se face la depozitul regional de deşeuri de 

la Doba, judeţul Satu Mare, la o distanţă medie de 20 km. 
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Colectarea selectivă a deșeurilor 

       Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile se realizează printr-un număr de 44 de 

containere tip clopot distribuite pe raza comunei, prin SC Mondorek SRL Carei. 

 

9.    Serviciul de iluminat public al comunei 
 

        Reţeaua  de iluminat public al comunei Vetiş  are o lungime de 44  km, asigurînd o 

acoperire de pest 92 % a străzilor comunei şi cuprinde un număr de 1.037 stâlpi de iluminat 

(391 în Vetiş, 307 în Oar şi 339 în Decebal), cu 8 puncte de aprindere (4 în Vetiş, 2 în Oar şi 2 

în Decebal). 

       Sistemul se compune din 416 corpuri de iluminat cu LED, achiziţionate şi montate în 

anul 2016 (172 în Vetiş, 104 în Oar şi 140 în Decebal), 466 corpuri de iluminat clasice, vechi 

(70 – 250 W) şi 155 de stâlpi fără corpuri de iluminat.  

       Întreţinerea sistemului de iluminat public al comunei se realizează printr-un contract de 

prestări de servicii efectuat de o firmă se specialitate. 

 

10.   Alimentarea cu gaze naturale 
 

        Gazele naturale în comuna Vetiş se asigură prin Staţia de Reglare Măsurare a SC 

Distrigaz SA, situazt pe DC 60A, la intrarea în localitatea Vetiş.         

        Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor este asigurată de către operatorul SC Gaz 

Vest SA Arad, care a realizat  investiţiile şi este proprietatea reţelelor de distribuţie a gazelor 

naturale.  

        Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale este realizată integral în localitatea Vetiş din 

anul 2012, iar din toamna anului 2016 şi în localitatea Oar, de către SC Gaz Vest Arad SA. 

       Pentru localitatea Decebal este realizat proiectul de extindere al reţelei, urmând ca 

lucrările să fie executate, după intenţia investitotului, începând cu luna martie a anului 2017. 

          

11.   Întreținerea domeniului public și al zonelor verzi 
 

Zonele verzi şi terenurile publice   

       Zonele verzi publice din comuna Vetiş (scuaruri, amenajări, pajişti, terenuri de joacă 

publice, curţi) sunt următoarele : 

- Scuar amenajat în curtea primăriei comunei Vetiş – aprox. 1.200 mp; 

- Scuar amenajat lângă cămnul cultural Vetiş – aprox. 220 mp; 

- Teren de joacă public lângă clădirea fostului sediu al primăriei Vetiş – 200 mp; 

- Curte cu spaţiu verde, neamenajat, la clădirea cabinetelor medicale din Vetiş – aprox. 

1.600 mp; 

- Curte la şcoala gimnazială din Vetiş – aprox. 140 mp; 

Total în localitatea Vetiş : aprox.  3.360 mp 

- Curte – teren de joacă amenajat la clădirea publică din Oar – 160 mp; 

- Curte – teren de joacă la grădiniţa din Oar – aprox. 550 mp; 

- Curte la căminul cultural din Oar – aprox. 120 mp; 

Total în localitatea Oar : aprox.  830 mp 

- Scuar amenajat la clădirea căminului cultural din Decebal – 2.000 mp; 

- Curte, teren de joacă la grădiniţa şi şcoala din Decebal – aprox. 4.600 mp. 

      Total în localitatea Decebal : aprox.  6.600 mp 

              Total comună : 10.790 mp  
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Întreţinerea domeniului public 

       Comuna nu are până în prezent organizat un serviciu de întreţinere a domeniului public. 

Până în semestrul II al anului 2016 nu a avut cuprinse nici cheltuieli în bugetul local pentru 

această activitate. 

      În cursul semestrului II al anului 2016 au fost demarate lucrări de întreţinere – 

decolmatare a şanţurilor marginale de-a lungul unor străzi şi drumuri agricole, respectiv au 

fost achiziţionate utilaje agricole : tractor, remorcă, cositoare pentru şanţuri şi acostamente, cu 

care se vor executa aceste lucrări, prin înfiinţarea unei structuri proprii.  

      În anul 2016 au fost realizate lucrările de amenajare a 4 terenuri de joacă, două pe 

domeniul public în localităţile Vetiş şi Oar, în semestrul I al anului şi două în curţile 

grădiniţelor din Oar şi Decebal, în semestrul II al anului. 

     Tot în cursul trim. IV al anului 2016 s-au realizat amenajările a două scuaruri în Vetiş, în 

jurul primăriei și lângă căminul cultural, respectiv unul la Decebal, în jurul căminului cultural 

din localitate. 

 

 

12.   Transportul intrajudețean de călători 

          
         Transportul intrajudeţean de călători  din comuna Vetiş se realizează pe două trasee 

principale : traseul nr. 41  Satu Mare – Vetiş – Oar, respectiv 48 Satu Mare – Decebal – Doba. 

        Transportul este organizat de către Consiliul judeţean Satu Mare, prin delegarea către 

trasnportatori autorizaţi, deţinători ai licenţelor pe traseele menţionate. 

        Transportul de călători pe traseele menţionate se realizează de doi operatori : SC Beny 

Trans SRL Satu Mare şi SC Olimpia Travel SRL Satu Mare. 

        

 

13. Investițiile comunei Vetiș în anul 2016. Programele cu finanțare 

nerambursabilă  
 

Volumul investițiilor derulate în anul 2016 

        Volumul investițiilor realizate în anul 2016 a fost de 6.009.283 lei, cu 46 % mai mare 

decât în anul 2015. 

        Din volumul total de investiții, 1.982.711 lei, adică 33 %,  s-a realizat în semestrul I, iar 

4.226.572 lei, adică 67 % în semestrul II al anului 2016. 

  

Situația investițiilor aflate în derulare la data preluării actualului mandat 

     1. Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în Oar și a sistemului de 

colectare a apelor uzate din Oar și Vetiș : Lucrarea a fost demarată octombrie 2012, cu 

termen de finalizare, după mai multe prelungiri, în iunie 2017. Lucrarea este finanțată de 

Agenția Fondului pentru Mediu şi a fost inițial în valoare totală de 6.652.882 lei. Având în 

vedere schimbările legiuslative care au influențat manopera, contribuțiile la fondurile sociale 

și reducerea TVA, precum și modificările soluțiilor tehnologice la care s-a convenit cu 

executantul,  restul de executat la sfârşitul anului 2016 este de ................... lei. 

         În prezent este finalizată și recepționată tehnic rețeaua de apă potabilă din Oar, este 

finalizată în proporție de 95 % rețeaua de canalizare din Oar și 85 % rețeaua de canalizare din 

Vetiș.   

        Restul de executat se referă la finalizarea rețelelor, realizarea a 10 stații de pompare a 

apelor uzate, aducțiunea și rezervorul de apă potabilă la stația de la primăria din Vetiș.  
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        Tot în cursul anului 2016 s-a refăcut proiectul lucrării în ceea ce priveşte soluţiile tehnice 

la asigurarea sursei de apă pentru Oar, respectiv pentru staţiile de pompare canalizare.  

        În primul caz optându-se pentru asigurarea apei potabile din reţeaua municipiului Satu 

Mare prin realizarea unei aducţiuni de la  Drumul Careiului şi realizarea unui rezervor de apă 

la gospodăria de apă din curtea primăriei Vetiş în loc de asigurarea apei dintr-un puţ forat şi 

staţie de tratare. 

         În al doilea caz s-a optat pentru schimbarea sistemului de pompe cu altele moderne, net 

superipoare din punct de vedere tehnologic, al consumului de energie electrică, fiabilitate, 

performanţe şi reducerea semnificativă a dimensiunilor, respectiv includerea unei staţii de 

pompare suplimentare pentru a reduce adâncimea sistemului pe tronsonul din faţa primăriei. 

     2.  Casa de nunți de la Decebal : Lucrarea a fost demarată în anul 2012, apoi imediat 

sistată. Lucrarea a fost reluată în iunie 2016, cu finalizare în anul 2018. 

       În cursul anului 2016 a fost realizată verificarea structurilor de rezistență la lucrările 

executate și apoi sistate, s-au obținut avizele necesare continuării lucrărilor din partea 

Inspectoratului pentru Construcții Satu Mare și s-au realizat o parte din lucrările de 

construcție, în valoare totală de 292.646 lei. 

       Având în vedere schimbările legiuslative care au influențat manopera, contribuțiile la 

fondurile sociale și reducerea TVA, precum și modificările soluțiilor tehnologice la care s-a 

convenit cu executantul,  restul de executat la sfârşitul anului 2016 este de 1.157.747 lei. 

    3.  Garaj pentru autoutilitarele primăriei : Lucrarea a fost inițiată în anul 2015, oprită la 

începutul anului 2016. A fost reluată în septembrie 2016, după reautorizarea lucrărilor și 

finalizată în decembrie 2016. 

    4. Extinderea clădirii grădiniței din Vetiș : Lucrarea inițiată la începutul anului 2016 a 

fost demarată în iulie 2016, cu finalizare în decembrie 2016. 

    5. Modernizarea drumului comunal DC 60A Vetiș - Oar : Studiul de fezabilitate și 

proiectul tehnic au fost executate în toamna anului 2015, respectiv la începutul anului 2016.  

    Procedura de licitație publică a fost lansată în cursul lunii augiust 2016, în baza noii legi a 

achizițiilor publice, procedura fiind în derulare, în faza de declarare a câștigătorului. 

    6.  Sistemul de supraveghere video : Investiția de montare a 49 de camere video pe stâlpii 

SC Electrica SA s-au oprit la aceată fază. În cursul sem. II s-a continuta cu obținerea 

autorizației SC Electricsa SA, montarea și punerea în funcțiune a centralei și finalizarea 

investiției. 

  7. Lucrări în derulare, oprite din iunie 2016 din lipsă de documentații corespunzătoare: 
- reparații capitale la trotuare,  

- reparații la șanțuri și podețe în centrul comunei,  

- modificări la căminul cultural din Vetiș,  

- extinderea și reabilitarea vestiarului la terenul de sport din Decebal. 

 

Alte lucrări de  investiții realizate sau demarate în sem. II al anului 2016 

- S-au elaborat studiile de fezabilitate şi proiectelor tehnice şi este pregătită lansarea 

procedurilor de achiziţie publică pentru realizarea brașamentelor de racordare la 

reţeaua de apă potabilă în Oar, respectiv la reţeaua de canalizare în Oar și în Vetiș, 

(475 de  racorduri la reţeaua de apă la Oar, 716, respectiv 477  racorduri la reţeaua de 

canalizare la Vetiș și Oar), lucrări absolut necesare pentru finalizarea cu succes a 

investiției “Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă la Oar și a sistemului de 

canalizare la Oar și Vetiș”. 
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- Au fost realizate, în colaborare cu SC Apaserv SA Satu Mare, cu finanţare din Fondul de 

Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, extinderile reţelei de apă potabilă pe Drumul 

Careiului şi pe strada Sătmărel, în Vetiş. 

- Au fost realizate lucrările de extindere a rețelei electrice pe strada nou deschisă din 

Vetiș. 

- A fost realizată clădirea nouă a grădiniţei din Vetiş, împreună cu dotările interioare 

necesare (mobilier). 

- Au fost realizate două terenuri de joacă cu covor de cauciuc în curtea grădiniţelor din 

Oar şi Decebal. 

- S-au realizat două terenuri de sport, unul cu covor de cauciuc în curtea şcolii din Vetiş, 

al doilea cu gazon artificial în curtea şcolii din Oar, la dimensiunile standard pentru 

terenuri de handbal, cu dotări pentru handbal, baschet şi fotbal. 

- S-a finalizat platforma betonată şi şopronul metalic din curtea primăriei, realizate 

pentru adăpostirea utilajelor din dotarea primăriei. 

- În cursul semestrului II al anului au fost achiziţionate utilaje pentru activitatea de 

gospodărire comunală : o autoutilitară, un tractor agricol, o remorcă agricolă T 710/2, o 

cositoare de șanțuri și acostamente, un vidanjor și un utilaj de împrăștiat material 

antiderapant, respective un autoturism Skoda Octavia în locul autoturismului existent în 

dotarea primăriei, care trece în dotarea poliţiei locale. 

- Au fost achiziționate cinci  seturi de table interactive (tablă, calculator, videoproiector, 

mobilier) la școlile și grădinițele din comună. Totodată au fost dotate laboratoarele de 

informatică ale şcolilor din Vetiş şi Oar cu 20 de calculatoare noi. 

- Au fost livrate trei sirene cu comandă centralizată pentru alarmare în cadrul 

programului de dotare a sistemului de  protecție civilă. Ele sunt montate pe clădirea 

primăriei din Vetiș, clădirea multifuncțională din Oar și clădirea școlii din Decebal.  

- S-au contractat şi s-au livrat instalaţii moderne pentru dotarea bucătăriilor de la 

căminele culturale din Vetiş şi din Oar, constând în : maşini de gătit cu alimentare gaz, 

friteuze pe gaz, hote de perete, mese şi rafturi din inox.  Lucrările de montare se vor 

realiza în trim. I al anului 2017, după igienizarea încăperilor bucătăriilor. 

 

Programele cu finanțare nerambursabilă 

      Au avut loc mai multe întâlniri pe tema promovării comune a unor proiecte pentru 

finanţare în cadrul Programului RO-HU 2014 – 2020, cu localităţile înfrăţite Csenger şi 

Szamoskér din Ungaria, respectiv cu Szamossályi din Ungaria.  

      De asemenea s-a participat la Budapesta la o întrevedere cu Compania Naţională pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.) din Ungaria, 

primarul oraşului Csenger, Ungaria şi Consiliul judeţean Satu Mare, pentru punerea de acord 

a parteneriatului pentru proiectul drumului transfrontalier Csenger – Oar, pentru care se 

pregăteşte în comun un proiect de accesare a finanţării în cadrul Programului de Cooperare 

Transfrontalieră România – Ungaria 20014 – 2020.  

 

14. Urbanismul. Cadastrul 
 

Planul urbanistic general     

     Planul urbanistic general al comunei este elaborat şi aprobat din anul 2009, având 

valabilitatea pe o durată de 10 ani, conform prevederilor Legii urbanismului nr. 350/2001. 

     În cursul acestui an urmează să facem o analiză detailată a conţinutului şi prevederilor 

acestui PUG, pentru a decide demararea realizării unui nou PUG sau avansării propunerii 

prelungirii valabilităţii ei pe o perioadă de până la 10 ani, conform prevederilor aceleaşi legi. 
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Documente urbanistice aprobate şi eliberate în cursul anului 2016 

      În cursul anului 2016 au fost aprobate două documentaţii pentru planuri Urbanistice 

Zonale şi o documentaţie cadastrală de dezmembrare. 

      Au fost eliberate 50 de autorizaţii de construcţie/demolare. 

    

 

15. Activitatea în domeniul agricol 

 
      În cursul anului 2016 au fost eliberate 123 de atestate de producători pentru persoane 

fizice. 

 

 

16. Starea civilă și evidența populației 

 
     La biroul de stare civilă  a primăriei au fost înregsitrare în cursul anului 2016 : 

- 9 nașteri; 

- 32 de căsătorii; 

- 36 de decese. 

   Documentele de evidența populației se înregistrează la Serviciul Public de Evidența 

Populației de pe lângă primăria municipiului Satu Mare.  

 

 

17. Autoritatea tutelară și serviciile sociale 

 
     În domeniul autorității tutelare și a serviciilor sociale s-au înregsitrat și s-au eliberat 

documentele necesare pentru : 

-  70 de alocații de stat; 

- 54 de indemnizații pentru creșterea copilului; 

- 21 dosare pentru ajutor social; 

- 118 alocații de susținere a familiei; 

- 94 de ajutoare pentru încălzire; 

- 30 de încadrări pentru asistenții persoanelor cu handicap; 

- 45 de indemnizații pentru persoanele cu handicap. 

 

 

18.  Ordinea publică și protecția civilă 

 
      Ordinea publică în comună este asigurată prin Postul de poliție Vetiș. 

      În cursul anului 2016, consiliul local a aprobat prin organigrama primăriei înființarea unui 

birou al poliției locale format din 5 persoane. La sfârțitul anului 2016 au fost angajate 3 

persoane, care și-au intrat în atribuții începând cu luna ianuarie 2017. 

      

      Protecția civilă este asigurată prin Serviciul de urgență voluntar organizat la nivelul 

comunei, din care fac parte în prezent 24 de voluntari. 

      Sistemul de protecție civilă dispune de un sistem de alarmare cu comandă automată cu 

semnalizare sonoiră în toate cele trei localități, realizat în cursul anului 2016, de o 

autospecială pentru stins incendii, precum și de echipamente și dotări necesare activității 

serviciului de voluntari. 
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19. Invățământul 

 
Școala Gimnazială Vetiș 
        Școala Gimnazială Vetiș este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, având 

două structuri : Școala Gimnazială din localitatea Vetiș și Școala Gimnazială din localitatea 

Decebal și ca structură arondată  Grădiniţa cu Program Prelungit Vetiș, cu secție în Vetiș și în 

Decebal.  

        Activitatea școlară se defășoară în trei cicluri  de învăţămînt :  învăţământul preşcolar, 

primar şi gimnazial. 

      Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în 5 corpuri de clădire separate, cu 23 săli de 

clasă, recent renovate şi modernizate : 

 Clădirea veche de peste 100 de ani recent renovată a școlii din Vetiș, laborator de 

informatică dotată în anul 2016 cu 20 de calculatoare noi și table smart, bibliotecă, 

sală de sport și teren de sport cu covor artificial; 

 Două corpuri de clădire ale școlii din Decebal, pentru învățământul primar și 

gimnazial, cu laborator de informatică, bibliotecă. 

 Clădirea grădiniței din Vetiș, care s-a extins în anul 2016 cu un nou corp de clădire,  

și 

 Clădirea grădiniței din Decebal. 
       Structura şcolii se prezintă astfel : 

       La nivel primar sunt înscriși 161 elevi și la nivel gimnazial 92 de elevi, însumând în total 

253 de elevi. 

 7 clase la ciclul primar, secţia română; 

 3 clase la ciclul primar, secţia maghiară; 

 6 clase la ciclul gimnazial, secţia română.  

      La grădiniţa cu program prelungit din Vetiș și Decebal sunt înscrişi 130 de copii în 3 

grupe (4 secția română, 2 secția maghiară și o grupă cu program prelungit) : 

 2 grupe de grădiniță cu program prelungit la secția maghiară; 

 2 grupe de grădiniță cu program prelungit la secția română; 

 1 grupă cu program prelungit; 

 2 grupe de grădiniță cu program prelungit la secția română la grădinița din Decebal. 

       Copiii  beneficiază de un teren de sport  sintetic cu gazon artificial din toamna anului 

2016. De asemenea este amenajat un loc de joacă pentru copii în incinta grădiniței din 

Decebal.. 

      Pentru buna desfășurare a activităților în școala noastră funcționează un număr de 7 

educatoare, 10 învățătoare, 12 profesori, 1 secretar, 1 contabil și 5 personal nedidactic. 

      Conducerea este asigurată de director și director adjunct. Directorul școlii este doamna 

Hudacsko Gyongyi. 

 

Școala Gimnazială Oar 
         Începând cu anul 2005,  Şcoala cu clasele I-VIII Oar s-a despărţit de şcoala de centru, 

devenind unitate cu personalitate juridică.  În anul şcolar 2010-2011 școala din Oar devine din 

nou structură a școlii din Vetiș, după care din 2011, la solicitarea părinților, conform legilor în 

vigoare redevine unitate cu personalitate juridică, ciclul gimnazial funcționând doar cu secție 

în limba maghiară.  
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        Şcoala are arondată şi o grădiniță cu program prelungit.  

        Școala Gimnazială Oar este este o unitate de învățământ cu personalitate juridică 

începând din anul școlar 2011-2012, având ca structură arondată şi Grădiniţa cu Program 

Prelungit Oar.  

        Activitatea școlară se defășoară în trei cicluri  de învăţămînt : învăţământul preşcolar, 

primar şi gimnazial. 

      Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în trei clădiri : 

 Clădirea veche – construită în 1940, reabilitată în 2010-2011, cu 6 săli de clasă, 

laborator de informatică, laborator fizică-chimie, bibliotecă; 

 Clădirea nouă – construită în 2012, cu 6 săli de clasă, sală festivă; 

 Grădinița – construită în 1960, reabilitată și extinsă în 2014, cu 4 săli de grupă. 

       Structura şcolii se prezintă astfel: 

       În unitatea şcolară sunt înscrişi 154 de elevi, 72 elevi la ciclul primar şi 82 la ciclul 

gimnazial : 

 2 clase la ciclul primar, secţia română; 

 4 clase la ciclul primar, secţia maghiară; 

 4 clase la ciclul gimnazial, secţia maghiară.  

       Patruzeci de elevi fac naveta din satul Vetiș, nefiind la școala din Vetiș secție maghiară la 

ciclul gimnazial. 

      La grădiniţa cu program prelungit din localitate sunt înscrişi 57 de copii în 3 grupe :  

 2 grupe de gărdiniță cu program prelungit la secția maghiară; 

 1 grupă de grădiniță cu program prelungit la secția română. 

       Copiii  beneficiază de un teren de sport  sintetic cu gazon artificial din toamna anului 

2016.   De asemenea este amenajat un loc de joacă pentru copii în incinta grădiniței. 

         La Şcoala Gimnazială Oar sunt angajate 23 persoane, din care 18 personal didactic, 2 

persoane didactice auxiliare, 3 persoane nedidactice. 

         Directorul școlii este dl. Szénás Barnabás. 

 

 

20. Serviciile de sănătate 

  
       Asistența medicală este asigurată de doi medici de familie, care  funcționează în cabinete 

medicale asigurate de autoritatea locală, două în localitatea Vetiș, două în localitatea Oar și 

unul în localitatea Decebal. 

     În fiecare localitate funcționează câte o farmacie cu program normal. 

     În localitatea Vetiș funcționează un cabinet stomatologic. 

   

 

21. Cultura 

 
   În comuna Vetiș funcționează câte un cămin cultural în fiecare localitate. 

   În cursul anului 2016, consiliul local a aprobat înființarea unui centru cultural în clădirea 

fostei primării, care urmează să se organizeze și să-și înceapă activitatea după finalizarea 

lucrărilor de renovare a clădirii. 

   Principalele activități culturale în anul 2016 s-au limitat la organizarea evenimentelor legate 

de Ziua celor trei localități. 

   În cursul anului 2016 s-a inaugurat reabilitarea Capelei lui Vlad, obiectiv înscris în ciruitul 

Muzeului județean Satu Mare. 
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2. Cultele 
 

        Structura confesională a populaţiei se află într-o strânsă legătură cu structura etnică.: 

- 46,80 % sunt de religie ortodoxă,  

-   5,68 % sunt de religie romano-catolică, 

- 33,87 % sunt de religie reformată, 

-  4,41 % sunt de religie greco-catolică,  

-  2,53 % sunt de religie penticostală,  

-  7,89 % sunt de alte religii. 

 

 

23. Activitățile sportive 

 
Asociațiile sportive din comuna Vetiș  

1. Asociația Sportivă „Viitorul” Vetiş - fotbal; 

2. Asociaţia Sportivă „Luceafărul” Decebal – fotbal; 

3. Asociaţia Sportivă „Someşul” Oar – fotbal. 

 

     În cursul anului 2016 au avut loc mai multe întâlniri, atât la nivelul primarului cât și al 

consiliuliui local,  cu conducerile cluburilor de fotbal din cele trei sate privind elaborarea și 

aprobarea unei strategii de dezvoltare a fotbalului în comună, cu implicarea în primul rând a 

tineretului din comună și stabilirea criteriilor de performanță care vor fi avute în vedere la 

finanțarea acestor activități de la bugetul local.   

       De asemenea, au fost demarate de către antrenorii de scrimă Eva Lengyel şi Attila File, 

antrenamete de scrimă pentru copiii din clasele I – IV la sala de gimnastică a şcolii din Vetiş. 

 

 

24. Activitățile economice în comună 
 

     Activitatea economică în comună este variată şi dezvoltată, prezentând următoarele 

elemente : 

- În comuna Vetiş se află sediul SC Unicarm SA, în prezent cel mai mare procesator de 

carne şi unul din cei mai importanţi producători şi distribuitori din industria alimentară 

din Romînia, fiind şi cel mai mare angajator, cu peste 2.200 angajaţi numia în comun a 

Vetiş; 

- Pe raza comunei se află Parcul industrial Renovatio, unul din primele parcuri industriale 

private din România, realizat pe o suprafață de ~17 ha, pe locul unei foste ferme ce a fost 

desfintată în anul 1999, unde în prezent activează 15 intreprinderi şi sunt angajate cca. 

750 persoane; 

- În vecinătatea parcului industrial funcţionează intreprinderea SC Schlemmer Romania 

SA în producţia de folii, tuburi şi profile din material plastic, cu cca. 150 de angajaţi; 

- Societatea comercială Bardi Industry SRL activează în domeniul industriei de mobilă; 

- Există peste 30 de microintreprinderi şi IMM-uri; 

- Activitatea agricolă este semnificativă, activând câteva zeci de agricultori cu capacităţi 

însemnate în producţia agricolă.  
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25. Apartenența comunei la organizații naționale. Participații la societăţi 

comerciale sau regii autonome. Relații de înfrățire ale comunei 

 
Aparteneța comunei Vetiș la asociații profesionale sau de dezvoltare intercomunitară 

din țară 

         1.  Asociația Comunelor din România, ACOR, cu sediul în București; 

         2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă 

Uzată din județul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare; 

         3.  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Județul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare; 

         4. Asociația “Grup de Acțiune Locală Zona Sătmarului”, cu sediul la Micula, jud. Satu 

Mare 

         5. Asociaţia “Grup de Acţiune Locală pentru Pescuit Satu Mare”, cu sediul la Vetiş, 

înfiinţată în cursul lunii octombrie 2016. 

 

Participaţii la societăţi comerciale sau regii autonome de interes local 

        1. Societatea comercială Apaserv Satu Mare S.A., cu sediul în Satu Mare  

        2. Regia publică locală  “Ocolul silvic Ardud R.A.”, cu sediul la Ardud, jud. Satu Mare. 

 

Localităţi înfrăţite 

        1.   Oraşul Csenger – Ungaria, din anul 2007 

        2.   Localitatea Szamoskér – Ungaria, din anul 2011 

 

 

 

 

 

 

Vetiș, februarie 2017 

 

    PRIMAR 

    Iuliu Ilyes 

 

 


