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1. Oancea Mihai
2. Manolache Lucian
3. Bujor Nicoleta
4. Petrescu Marius
5. Oprisan Nelu
6. Hudisteanu George
7. Ifrim Cristina
8. Dobre Tudor
9. Ionescu Nicolae
10. Matei Corvin
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12. Garabet Raluca
13. David Gheorghita
14. Chiriac Cristian
15. Lungu Adrian
16. Trifa Ortanta
17. Nistor Cristian

4)

4)

PARTIDUL
PRO ROMÂNIA

PARTIDUL
PRO ROMÂNIA

OANCEA MIHAI

Realizat la comanda PARTIDULUI PRO ROMÂNIA FILIALA CONSTANȚA de RIK S.R.L. Tiraj: 4.000 exemplare. CMF: 21200010



1. INFRASTRUCTURĂ
 • Reabilitarea și modernizarea tuturor arterelor principale și secundare    

 din localitățile Agigea și Lazu (trotuare, borduri, locuri de refugiu, etc.);
 • Accesul populației la un sistem centralizat de canalizare menajeră –    

 atragerea de fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii de bază;
 • Înlocuirea/extinderea rețelelor de apă potabilă necesare locuitorilor din Agigea și Lazu.

2. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
 • Sistem de supraveghere video cu dispecerat 24/24;
 • Pază în toate unitățile de învățământ;
 • Plan pentru gestionarea câinilor fără stăpân prin construirea unui adăpost   

 conform normelor legale.

5. ECONOMIE
 • Atragerea investitorilor români și străini pentru dezvoltarea    

 comunității și creșterea numărului locurilor de muncă;
 • Susținerea investitorilor prin acordarea de autorizații     

 în regim de urgență;
 • Acordarea de facilități fiscale viitorilor investitori.

6. CALITATEA VIEȚII
 • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;
 • Transport public gratuit pentru elevi, pensionari și alte     

 categorii sociale (cartier Sanatoriu – Centru Agigea –     
 Centru Lazu – Gara Constanța);
 • Extinderea rețelei de gaze pentru localitățile Lazu și Agigea –    

 fiecare gospodărie să beneficieze de branșament la gaze naturale; 
 • Extinderea rețelei de energie electrică;
 • Extinderea rețelei de iluminat public.

3. INVĂȚĂMÂNT
 • Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii școlare;
 • Construcția unei noi grădinițe în zona de vest pentru copii.

7. SĂNĂTATE & SOCIAL
 • Facilități acordate medicilor în vederea asigurării unui act medical de calitate;
 • Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care aparțin grupurilor   

 vulnerabile de pe raza localităților Agigea și Lazu.

8. REFORMĂ ÎN ADMINISTRAȚIE 
& TRANSPARENȚĂ

 • Responsabilizarea funcționarilor publici – respect pentru cetățean;
 • Digitalizarea actului administrativ – înlesnirea plății taxelor     

 și impozitelor prin sisteme online;
 • Organizarea de cursuri de formare/perfecționare, training-uri    

 de comunicare pentru angajații autorităților publice;
 • Transparență totală în administrația publică locală;     
 • Transmiterea live în mediul online a ședințelor de consiliul     
 local și transparentizarea sistemului de achiziții publice;
 • Încurajarea comunicării directe cu cetățenii prin metode moderne, inclusiv   

 aplicații pe telefonul mobil. Scopul este acela de a comunica în timp real informația,  
 atât dinspre autorități către cetățeni cât și dinspre cetățeni către autorități.

9. CULTURĂ & TURISM
 • Sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege;
 • Realizarea unui coridor pietonal de trecere între Steaua de Mare și plaja Agigea;
 • Lucrări de amenajare peisagistică;
 • Promovarea turistică a localităților.

Sursele de finanțare vor fi asigurate din bugetul local, cel 
al Consiliului Județean, finanțări nerambursabile din fonduri 
europene aferente perioadei de programare 2021-2027 
din domeniile infrastructură, capital uman și mediu.

www.facebook.com/PRORomaniaAgigeaLazu

Votează Pro România pentru
binele comunei Agigea-Lazu!

4. MEDIU
 • Ecologizarea tuturor zonelor verzi din localitățile Agigea și Lazu; 
 • Modernizarea și eficientizarea gestionării deșeurilor la nivel local;
 • Amenajarea de noi parcuri, crearea unui spațiu de recreere și    

 petrecere a timpului liber, unde să putem beneficia de diverse atracții,   
 atât pentru copii, cât și pentru adulți;
 • Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților    

 conform ordonanței nr. 21 privind obligațiile și răspunderile care revin autorităților;
 • Dotarea gratuită a cetățenilor cu pubele pentru colectare selectivă;
 • Construirea unor piste pentru biciclete în jurul lacului, cu acces din centrul   

 localității, dar și panouri de baschet, piste pentru skateboard, zone pentru role,  
 un debarcader, pentru plimbări cu barca, zone amenajate pentru pescuit sportiv,  
 tenis de masă și alte sporturi;
 • Construirea unei Săli de sport în Agigea prin Compania Națională de Investiții.


