
Program
de guvernare
locală pentru
Aghireșu.

Stradă cu stradă,
schimbăm Aghireșu.



Stradă cu stradă, 
schimbăm România.



› Servicii publice de secol XXI 
pentru toți cetățenii

› Economie curată și locuri de muncă 
pentru o comunitate prosperă

› Sănătate și siguranță în 
comunitatea noastră

› Comunitate conectată cultural, în 
care ne creștem și ne educăm bine 
copiii și tinerii

› Administrație locală 
profesionistă și curată
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Stradă cu stradă, 
schimbăm România.

Programul.
1
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1
› Prioritate zero pentru asigurarea accesului 

la servicii de bază pentru toți locuitorii, pe 
baza investițiilor din fonduri europene, 
naționale și locale.

› Racordarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a 
tuturor satelor din comună care nu au fost racordate 
până în prezent;

› Racordarea la rețeaua publică de canalizare a 
tuturor satelor din comună care nu au fost racordate 
până în prezent.

› Gaze naturale. 

› Realizarea infrastructurii necesare racordării la 
gaze naturale a locuitorilor din satul Aghireșu–
Fabrici și realizarea demersurilor pentru extinderea 
infrastructurii de racordare la gaze naturale și pentru 
celelalte sate. 

Servicii publice de secol 
XXI pentru toți cetățenii



6

Stradă cu stradă, 
schimbăm România.

› Facilitarea accesului persoanelor din satele 
izolate la servicii. 

› Asigurarea unor curse dus–întors (Ticu, Ticu–
Colonie, Arghișu, Dâncu) cu un microbuz, astfel încât 
persoanele din satele izolate să se poată deplasa 
în Aghireșu–Fabrici pentru acces la magazinele și 
cabinetele medicale din localitate. 

› Renovarea gării din Aghireșu–Fabrici.

› Realizarea demersurilor necesare și apoi renovarea 
gării, asigurându-i acesteia toate utilitățile necesare. 

› Managementul deșeurilor.

› Îmbunătățirea procesului de colectare selectivă 
și realizarea unei campanii de informare 
(pliante) a publicului. 

2
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› Atragerea investitorilor, sprijinirea 
antreprenorilor locali și crearea de 
locuri de muncă.

› Stimularea investițiilor productive 
prin reindustrializare;

› Crearea mediului prielnic în care investitorii și 
antreprenorii să-și desfășoare activitatea (asigurarea 
accesului la utilități, facilități, sprijin din partea 
autorităților în atragerea de fonduri europene pentru 
antreprenorii locali, ajutor în promovare). 

› Dezvoltarea agriculturii.

› Investiții în infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea agriculturii (drumuri agricole, sistem 
de irigație) și a lanțului scurt de aprovizionare 
(centru de depozitare produse agricole, centru de 
procesare) și măsuri de protejare și îmbunătățire a 

2Economie curată și 
locuri de muncă pentru 
o comunitate prosperă
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schimbăm România.

suprafețelor agricole;

› Suport pentru micii producători și stimularea 
economiei de produse locale prin crearea unei 
piețe agroalimentare;

› Cadastrarea și intabularea corectă a 
tuturor proprietăților.

3
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› Crearea unui centru de permanență.

› Identifi carea și amenajarea unui spațiu nou sau 
amenajarea Policlinicii existente conform cerințelor 
legale pentru a deservi ca centru de permanență, 
unde medicii de familie, prin voința liber exprimată, 
fac gărzi pentru pacienții lor;

› CAS achită gărzile medicilor de familie și asistentelor, 
astfel încât să existe o prelungire a activității și 
în afara orarului, pentru cazuri care nu necesită 
transportul pacienților la urgențe în orașele Cluj–
Napoca sau Huedin;

› Acest centru are rolul de a ușura sarcinile serviciului 
112, ale spitalelor și de a crește accesul locuitorilor la 
servicii medicale mai aproape de locuință.  

3
Sănătate și siguranță în 
comunitatea noastră
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Stradă cu stradă, 
schimbăm România.

› Asistență medicală școlară.

› Medic pediatru responsabil de toate unitățile de 
învățământ din comună, pe baza unui orar;

› Contract cu un medic stomatolog pentru prevenție 
prin consult periodic și realizarea de prezentări 
cu caracter educativ, legate de importanța 
igienei dentare.  

› Siguranța trafi cului.

› Crearea de marcaje noi și instalarea mai multor 
indicatoare rutiere;

› Iluminarea trecerilor de pietoni;

› Instalarea de bumpere (denivelări pentru 
reducerea vitezei) pentru siguranța locuitorilor și în 
special a copiilor. 

4
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› Modernizarea școlilor din comună și a 
procesului de învățare.

› Modernizarea mobilierului și a laboratoarelor 
existente, precum și crearea de altele noi (pentru 
posibilitatea de a pune în aplicare lucrurile învățate în 
cadrul orelor teoretice);

› Dotarea cu aparatura necesară orelor și prezentărilor 
online (laptopuri și videoproiectoare);

› Acest proiect vine ca un pas înspre a elimina 
decalajele dintre mediul rural și mediul urban și a 
facilita învățarea în contextul noii curricule naționale. 

› Optimizarea utilizării casei de cultură a 
comunei în interesul comunității.

› Organizarea de evenimente culturale și spectacole 
pentru comunitate și în special pentru tineri;

4Comunitate conectată 
cultural, în care ne 
creștem și ne educăm 
bine copiii și tinerii
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Stradă cu stradă, 
schimbăm România.

› Organizarea de prezentări informative pe domenii 
de interes: antreprenoriat, agricultură, accesare de 
fonduri europene.

› Amenajarea unor spații și locuri pentru 
relaxare, socializare și petrecere a 
timpului liber.

› Crearea unor noi spații și locuri pentru socializare 
și relaxare, în special pentru tinerii din comună, cu 
scopul de a le oferi mai multe variante și oportunități 
de petrecere a timpului liber.  

› Facilitarea accesului la baza sportivă 
prin introducerea serviciului de 
programări online.

› Îmbunătățirea procedurii de programare și rezervare 
a bazei sportive pentru diferitele activități de profi l 
sportiv cu scopul de a facilita accesul la aceasta. 
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› Administrație profesionistă.

› Introducerea unor grile de performanță, a  evaluărilor 
periodice pentru funcționarii administrației 
locale și a unor rapoarte calitative de activitate a 
consilierilor locali; 

› Standarde înalte și transparente cu privire la 
condițiile de recrutare a angajaților (funcționari 
publici sau contractuali); 

› Transparență totală în organizarea concursurilor și 
cheltuirea banului public.

5
Administrație locală 
profesionistă și curată



Stradă cu stradă,
schimbăm Aghireșu.

Votează
pe 27.09!


