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Alianța USR PLUS consideră că cei 12 ani sub conducerea actualului primar al 

Comunei Agigea  au fost de ajuns pentru a ne demonstra că s-a atins o limită a 

eficienței, viziunii și competenței. Aceasta limită nu a fost atinsă acum, în 2020, ci 

încă dinainte de începerea ultimului mandat. În acest moment, suntem cu toții 

prizonierii unui cerc vicios, din care nu putem ieși decât înțelegând că a venit 

momentul schimbării dacă vrem să evoluăm, și asta o putem face doar împreună. 

 

A venit momentul schimbării pentru că este nevoie atât de o schimbare în a aborda 

problemele cât și o schimbare de mentalitate. Avem nevoie de o abordare 

modernă, europeană, de o orientare spre evoluție tehnologică și măsuri concrete 

fața de mediu, de alocare și gestionare inteligentă a resurselor, de soluții integrate 

și nu în ultimul rând, avem nevoie de o schimbare de mentalitate în administrația 

locală, în sensul transparentizării acesteia și orientării către serviciul cetățeanului. 

O schimbare a mentalității, în care cetățeanul devine epicentrul și sensul existenței 

întregului aparat administrativ, lucru care lipsește cu desăvârșire astăzi. Avem 

nevoie de oameni educați, profesioniști cu experiența în diverse domenii, care pot 

oferi soluții coerente, viabile, în concordanță cu așteptările unei comunități care a 

evoluat mai mult decât administrația care o reprezintă. 

 

 

De-a lungul celor 12  ani petrecuți în fruntea administrației publice, actualul primar a 

reușit prea puțin din ceea ce comuna are cu adevărat nevoie, iar ceea ce a făcut - 

a făcut mai ales în ani electorali. Vorbim de 12  ani, din care, odată cu intrarea in 

UE acum 13 ani, am avut la dispoziție importante fonduri europene pentru a realiza 

investiții în comună. Sunt 12 ani, timp arhisuficient pentru orice gospodar adevărat 

să-și îndeplinească orice posibil plan ar fi avut. 



 

Prioritățile Alianței USR PLUS pentru Agigea  

 

 

 

I.  TRANSPARENȚǍ 

 

   Ce este legea transparenţei? 

      Legea transparenţei asigură deschiderea activităţii 

administraţiei publice locale către cetăţeni prin intermediul 

a două mecanisme importante: 

   1. Participarea publicului la procesul de elaborare a 

reglementărilor; 

   2. Participarea publicului la procesul de luare a deciziilor.  

      În România, transparența instituțională este reglementată de Legea     

52/2003 care cuprinde prevederile legislației europene. 

     Transparenţa urmăreşte, în fapt, asigurarea unui acces mai larg al cetăţenilor la 

informaţiile şi documentele aflate în posesia instituţiilor statului, participarea cetăţenilor 

la procesul decizional şi asigurarea legitimității, eficacităţii şi responsabilităţii 

administraţiei faţă de cetăţean. 

     Într-un sens mai larg, se referă la accesul liber la informație de interes public și la 

posibilitatea de a fi implicat/consultat cu privire la adoptarea unor reglementări 

legislative. 

      Relaţia dintre administraţia publică și cetăţeni a fost întotdeauna una destul de 

controversată, ambele părți având destul de multe lucruri de reproşat. 

       În plus, birocraţia excesivă, mersul greoi al procedurilor administrative, lipsa de 

profesionalism în relaţiile cu publicul, aglomeraţia, erorile umane, lipsa de informare în 

rândul publicului sunt, în mare, problemele care intervin în aceasta relaţie 

administraţie-cetățeni. 



       Transparenţa în administrația publică are rolul de a preveni acţiunile care 

ameninţă integritatea publică (acte de corupţie) şi de a evalua performanţa 

administraţiei publice locale (capacitatea administrativă). 

        Un factor-cheie  în creșterea transparenței administrative este reprezentat, pe de 

o parte,  de diminuarea birocraţiei și anume:  

• simplificarea circuitelor documentelor;  

• simplificarea procedurilor de emitere a avizelor/autorizațiilor/documentelor (de 

exemplu avize de urbanism, autorizații de construcție, cereri către alte servicii 

publice etc) și crearea unui oficiu/portal unic de primire a solicitărilor 

cetățeanului. 

 și pe de altǎ parte, de introducerea conceptului de bugetare participativǎ .        

Bugetarea participativǎ permite 

cetatenilor să vadă care sunt 

posibilitătile localităţii lor şi să se implice 

în luarea deciziilor privind dezvoltarea 

acesteia prin dezbaterea unor proiecte 

civice, propuse chiar de ei. 

Ce ne propunem: 

        Să  facilitǎm accesul cetǎțenilor la informațiile de 

interes public prin mijloace  digitale, astfel: 

1. Sǎ ȋmbunătăţim  pagina  de internet a Primariei prin  

updatarea  zilnică cu informaţii de interes public. 

2. Sǎ dezvoltǎm o aplicație care sǎ poatǎ fi accesatǎ 

de pe smartphones și care sǎ transmitǎ cetǎțenilor informații 

de interes local, dar care sǎ le și permitǎ acestora sǎ trimitǎ 

solicitǎri cǎtre diverse departamente din cadrul Primǎriei. 

3. Să aducem la cunoştinţa  cetăţenilor locul, data şi 

ora şedinţelor de consiliu local prin toate mijloacele de 

informare (digitale și la avizierul primǎriei), precum şi sǎ 

asigurǎm transmiterea în direct a acestora. 



4. Să publicăm proiectele de hotărâri şi  hotărârile  de Consiliu Local. 

5. Să  dezbatem  public  bugetul  local și sǎ implicǎm cetǎțenii ȋn alocarea 

acestuia, introducȃnd bugetarea participativǎ. 

6. Să ȋncurajăm cetǎțenii localitǎților Lazu şi Agigea să participe la dezbaterile 

publice legate de proiectele pentru comunitǎți. 

 

 II. EDUCAȚIE, CULTURǍ ȘI MEDIUL SOCIAL 

     

II.1. EDUCAȚIE  

  

    Educaţia de calitate stă la baza progresului  societăţii. Aceasta începe în sânul 

familiei şi se continuă în mod organizat odată cu primul an de grădiniţă, continuându-

se pe o mare parte din viaţă. De asemenea, are sarcina de a pregăti omul ca element 

activ al vieţii sociale. De aceea, considerăm că o mare parte din resursele unei 

administraţii care gândeşte pentru viitor trebuie investite în educaţie, fie ea formală 

sau non-formală. 

 

II.1.1. EDUCAȚIA FORMALǍ 

         Educaţia formală este procesul de educație integral corelaționat ce pornește de 

la învățământul primar, continuă cu  învățământul secundar încheind cu învățământul 

superior, proces care implică o intenție deliberată 

și sistematică ce se concretizează într-

un curriculum oficial. 

        În prezent, comuna Agigea dispune de 

unităţi de învăţământ care asigură educaţia 

formală de la preşcolaritate, până la gimnaziu. 

Ne dorim ca aceste unităţi de învăţământ din 

localitate să fie prima opţiune a cetăţenilor pentru 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Program%C4%83


copiii lor, în defavoarea celor din Constanţa. Pentru a realiza acest obiectiv, am trasat 

urmatoarele priorităţi: 

• Susţinerea şi perfecţionarea profesorilor în vederea livrării unui act educaţional 

performant. 

• Digitalizarea unităţilor de învăţământ , asigurarea materialelor didactice 

necesare şi a unui mediu de studiu adecvat performanţei. 

• Restaurarea şi  redarea în folosinţă a clădirii şcolii din localitatea Lazu, pentru 

învăţământul primar. 

• Susţinerea eforturilor direcţionate către identificarea copiilor care provin din 

medii familiale cu dificultăţi, în vederea combaterii abandonului şcolar. 

• Stabilirea unui program de recompensare pentru profesorii şi elevii cu rezultate 

remarcabile la concursuri şi olimpiade. 

 

II.1.2. EDUCAȚIA NON-FORMALǍ 

 

          Educaţia non-formală se referă la toate acele activități care sunt desfășurate în 

afara mediului școlar și care tind a dezvolta abilitățile, facultățile intelectuale și 

facultățile morale ale copiilor.  

         Comuna Agigea este deficitară la acest capitol, părinţii fiind nevoiţi să apeleze la 

cursurile de acest gen susţinute în localităţile vecine. 

De aceea, pentru a acoperi această cerere ne 

propunem urmatoarele obiective: 

• Asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării 

activităţilor extraşcolare. 

• Încheierea de colaborări cu profesori 

specializaţi în diverse activităţi: canto, instrumente 

musicale, informatică, dezvoltare personală, dans şi 

diferite sporturi. 



• Recondiţionarea sălii de sport din localitatea Lazu şi exploatarea acesteia 

pentru desfăşurarea activităţilor şi competiţiilor sportive. 

• Exploatarea zonei adiacente Canalului Dunăre-Marea Neagra prin activităţi de 

ciclism şi trasee off-road. 

 

II.2. CULTURǍ 

 

        Considerǎm că pentru a forma o comunitate puternică trebuie să facem din 

domeniul culturii o prioritate a acţiunilor noastre. Comuna Agigea are nevoie de 

evenimente culturale recreative, alături de educaţie, pentru a-și dezvolta spiritul 

cetăţenesc şi pentru a se bucura de libertatea individuală dar și colectivă. Democrația 

se dezvoltă cu cetățeni activi, stăpâni pe toate mijloacele unei exprimări libere, 

nemijlocite, capabili să înţeleagă lumea în care trăim și implicaţi direct în schimbarea 

ei în bine. 

Aşadar, ne dorim dezvoltarea unui mecanism consultativ pentru a putea dezvolta un 

parteneriat public-privat în domeniul culturii, în vederea realizării urmatoarelor 

obiective: 

 Folosirea sălii Casei de Cultura din Agigea pentru evenimente culturale 

dedicate copiilor. 

 Organizarea de evenimente cu specific 

pescăresc.  

 Organizarea de diverse târguri tematice 

pe parcursul întregului an precum 

„Târgul recoltei”, „Târgul de Crăciun”, 

„Festivalul Verii” ş.a. 

 Organizarea unui eveniment de tip "Ziua 

Comunei". 

 

    



III. MEDIUL SOCIAL ŞI MEDIUL DE AFACERI 

 

 III.1. MEDIUL SOCIAL 

 

Ne dorim o comunitate unitǎ și puternicǎ și acordǎm ȋncrederea noastrǎ și respectul 

cuvenit tuturor categoriilor de vȃrstǎ, precum și mozaicului etnic și cultelor 

religioase prezente  ȋn comuna noastrǎ.  

Populația din cele douǎ sate a crescut foarte mult ȋn ultimii ani, ȋn mare parte deoarece 

un numǎr din ce in ce mai mare de locuitori din municipiul Constanța se muta aici, ȋn 

cǎutarea liniștii, departe de agitația orașului dar totuși aproape de acesta. Și pentru cǎ 

tinerii sunt o resursă extrem de importantă pentru orice comunitate, ne dorim sǎ ȋi 

ȋncurajǎm și pe cei nǎscuți aici sǎ ramȃnǎ, bazându-se nu doar pe sprijinul familiei,  ci 

și pe cel din partea primăriei. 

    Printre măsurile prin care credem că vom crește procentul tinerilor care aleg să 

rămână și să-și întemeieze o familie în comună sunt: 

   -   Crearea de locuri de muncă prin atragerea investitorilor  serioși. 

  -   Reducerea taxelor persoanelor fizice pentru pazǎ și salubrizare. 

    - Acordarea de asistențǎ pentru accesarea de 

fonduri europene destinate persoanelor fizice, prin 

departamentul specilizat din cadrul Primǎriei. 

   -  Crearea de noi spații de relaxare și petrecere a 

timpului alături de familie. 

    - Asigurarea de asistență medicală de calitate. 

    - Învățământ școlar la standarde europene în 

Agigea și Lazu prin investiții în unitățile de învățământ 

și atragerea de profesori bine pregătiți. 

    - Activități extrașcolare pentru copiii care aleg să-și 

urmeze și dezvolte pasiunile. 



    - Acordarea de terenuri și/sau facilități pentru contrucția de case.  

    - Facilități și ajutoare pentru mămici (ex. cutia bebeluşului)  în primii ani de viață ai 

copilului. 

    - Siguranță pentru cei mici prin rezolvarea 

problemei câinilor fără stăpân, organizarea 

poliției comunitare și sisteme de supraveghere 

video în comună. 

 

III.2 MEDIUL DE AFACERI 

Considerǎm cǎ Agigea trebuie sǎ profite de poziția strategica pe care o are, fiind 

situatǎ lȃngǎ Portul Agigea și Autostrada A4, ȋn apropierea Aeroportului Mihail 

Kogǎlniceanu, precum și a graniței cu Bulgaria. Acestea sunt atuuri importante pentru 

dezvoltarea mediului de afaceri local și pentru atragerea de noi investitori. Ȋn plus, 

poate reprezenta o zonǎ-suport, cu o piațǎ de desfacere pentru consumabilele 

necesare industriei turismului, specificǎ zonei litoralului. De asemenea, strict la nivelul 

dezvoltǎrii celor douǎ sate ale comunei, strategia principalǎ este accesarea sporitǎ 

de fonduri europene prin crearea unui departament specializat ȋn acest sens, ȋn 

cadrul Primariei Agigea. 

 

Ce ne propunem: 

- Sprijinirea persoanelor juridice prin 

metode specifice (micșorarea taxelor și 

impozitelor pentru firmele care ȋși 

desfǎșoarǎ activitatea ȋn Agigea și 

anularea taxelor pentru pazǎ și gunoi celor care au doar sediul social aici, dar 

iși desfǎșoarǎ activitatea ȋn altǎ localitate) 

- Atragerea de noi investitori în comună prin acordarea unor facilităţi fiscale şi 

de logistică (asigurarea infrastructurii de utilităţi şi infrastructurii rutiere ȋnainte 

de emiterea avizului de construcție ). 



- Acordarea de consultanţă  

pentru accesarea fondurilor 

europene prin departamentul 

dedicat din cadrul Primăriei. 

 

 IV. - INFRASTRUCTURA 

 

    Infrastructura este structura de bază necesară funcţionării unei societăţi umane, 

fiind reprezentată de sistemul de facilităţi , echipamente şi servicii necesare dezvoltării 

unei localităţi. Considerăm că trebuie să ţinem cont de ordinea firească a lucrurilor, 

motiv pentru care o să începem cu: 

 

 

IV.1 INFRASTUCTURA  DE  UTILITĂŢI: 

 

Alimentarea cu energie electrică – Din păcate, în comuna Agigea lucrurile nu se 

întamplă într-o ordine firească, motiv pentru care avem foarte multe gospodării care 

nu sunt racordate la energie electrică. De asemenea, considerăm că trebuie anulate 

cablurile supraterane şi introduse subteran, proiect pe care îl vom realiza în parteneriat 

cu furnizorul de energie electrică, din fonduri europene, guvernamentale şi proprii. 

 

Alimentarea cu apă şi canalizare 

– Implementarea unei reţele de 

canalizare în localitatea LAZU şi 

extinderea reţelei de canalizare 

din localitatea Agigea prin 

atragerea de fonduri europene în 

parteneriat cu operatorul public RAJA S.A. 

  



Alimentarea cu gaz metan – Alimentarea cu gaze naturale a unei localități are drept 

consecință o reducere considerabilă a nivelului de poluare (randamentul centralelor 

termice fiind net superior randamentului sobelor şi diminuează astfel cantitățile de noxe 

evacuate în atmosferă – în special CO2 – principal  

vinovat al ”efectului de seră” și implicit, al încălzirii globale. 

Acesta este motivul pentru care ne dorim să asigurăm 

accesul la reţeaua de gaz pentru fiecare gospodărie, prin 

accesarea fondurilor nerambursabile disponibile în acest 

sens. 

 

Iluminatul public - Asigurarea iluminatul public stradal 

în toate cartierele din Lazu şi Agigea. Acest proiect ne 

dorim să-l implementăm prin atragerea fondurilor 

europene. Vom dezvolta un parc cu panouri 

fotovoltaice prin care vom asigura necesarul de 

energie electrică pentru toate instituţiile publice, 

inclusiv iluminatul stradal. 

 

 

 

IV.2. INFRASTRUCTURA 

STRADALĂ ŞI PIETONALĂ: 

 

Strǎzi  

 Pentru confortul oamenilor care locuiesc 

în localităţile Agigea şi Lazu, dar şi pentru 

cei care sunt în tranzit, este necesar să reabilităm toate strazile. Înţelegem disconfortul 

pe care îl creează lipsa asflatului şi cât este de necesar, motiv pentru care ne dorim 

să atragem fonduri europene sau guvernamentale pentru reabilitarea şi modernizarea 

străzilor. 



 

Trotuare  

Considerăm că trotuarul este necesar ca să ne putem deplasa fără să fim nevoiţi să 

intrăm pe partea carosabilă şi să devină o provocare deplasarea pe jos în cele două 

localităţi. De asemenea, vom căuta soluţii în zonele unde străzile nu sunt foarte late şi 

nu permit construirea trotuarului şi vom lua in considerare schimbarea sensurilor de 

mers, din două sensuri într-unul singur. Astfel, vom lăsa o singură bandă pentru 

carosabil, iar partea ramasă liberă o vom folosi pentru trotuar şi spaţii de parcare, 

încercand să minimalizăm posibilul disconfort creat de acest lucru. 

 

Piste pentru biciclişti  

Desi pare un subiect TABU, în 2020 oamenii işi doresc o alternativă pentru a se 

deplasa, o alternativă care combină utilul cu placutul. 

Considerăm că amenajarea unor piste de bicilete ar fi 

o soluţie pentru oamenii care işi doresc să facă 

mişcare sau care vor să renunţe la clasica metodă de 

deplasare! Astfel, protejăm şi mediul înconjurător. 

 

Parcuri generoase cu locuri de joacă pentru copii 

şi spaţii de recreere pentru adulţi 

Înţelegem rolul şi importanţa parcurilor, având în 

vedere că în comuna Agigea avem persoane din toate 

segmentele de vârstă.  Am considerat că fiecare parc trebuie să aibă un loc de joaca 

pentru copii, un spaţiu de recreere pentru adulţi şi o zona de socializare pentru 

pensionari. Totodată, ne dorim amplasarea de toalete  publice în aceste zone. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ȋnlocuirea staţiilor de autobuz 

 Siguranţa cetăţenilor reprezintă o prioritate pentru noi, iar pentru aceasta ne gândim 

să înlocuim staţiile de autobuz vechi şi nesigure din localităţile Agigea şi Lazu cu staţii 

noi şi moderne. 

 

Ponton LAC 

Localitatea Agigea are un lac artificial pe 

care ne dorim să-l valorificăm prin  

construirea unui ponton cu băncuţe şi 

spaţii speciale pentru practicarea 

pescuitului, a activităţilor de agrement 

(plimbarea cu barca pe lac şi practivarea 

sporturilor nautice). 



 

Indicatoare şi marcaje rutiere 

În localităţile Agigea şi Lazu  sunt zone în care lipsesc indicatoarele rutiere şi sunt zone 

în care acestea sunt amplasate în mod greşit. 

 

Realizarea a două pasarele sau pasaje pietonale, câte una/unul în fiecare 

localitate în dreptul trecerilor de pietoni 

Viaţa are prioritate  şi trebuie să luăm  măsuri de prevenţie. Acesta este motivul pentru 

care am considerat că realizarea pasarelelor sau a pasajelor pietonale sunt necesare. 

Am primit raportul  IPJ Constanta cu privire la numarul accidentelor soldate cu victime 

în ultimii 2 ani, iar acest lucru ne-a determinat să ne gândim la soluţii pe termen lung.  

 

Transportul public 

Înfiinţarea şi dezvoltarea transportului public intern  prin introducerea unor microbuze 

care să facă legătura între toate cartierele localităţilor Lazu şi Agigea, precum şi cu 

municipiul  Constanţa. 

 

  V. MEDIU ȘI SǍNǍTATE 

Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Mediul şi 

sănătatea sunt organic interconectate: nu putem fi o 

societate sănătoasă, cu oameni sănătoşi dacă trăim într-

un mediu poluat, la fel cum un mediu curat ne poate 

asigura baza pentru o sănătate bună şi durabilă. 

 Priorităţile USR PLUS pentru Agigea decurg din viziunea 

noastră despre cum ar trebui să fie localităţile Lazu şi 

Agigea  şi sunt structurate pe urmatorii vectori: 

 

1. Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor 



a. Cresterea eficienţei energetice a clădirilor publice ( ex. anveloparea creşă/şcoală) 

si private  (acordarea unor subvenţii asociaţiilor de proprietari privind anveloparea 

blocurilor din Agigea). 

b. Implementarea sistemului de colectare selectivă/reciclare ( ex. 

achizitia de catre primarie a unui container inteligent de reciclare, cu 

eliberare de bonusuri). 

c. Cresterea suprafeţelor verzi din localităţile Lazu şi Agigea şi a 

spaţiilor de relaxare/socializare , precum şi igienizarea spaţiilor verzi 

existente. 

 

2. Asigurarea unor servicii de sănătate de o calitate şi o 

accesibilitate superioară a acestora faţă de toţi locuitorii prin: 

a. înfiinţarea unui centru medical în Agigea cu diferite specializări, prin atragerea 

medicilor din Constanţa. 

b. înfiinţarea şi dotarea cu echipament performant a unui dispensar în satul Lazu care 

sa deservească urgenţele locuitorilor din sat. 

 

 

 

 

 

 

 


