
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGACHE AUREL   

DIONISIE 
 

Tel. 0742.169037 
Pagină Web: www.agache.co 

Facebook:  Codleanul 
Email: agache.info@gmail.com 

 
Membru în:                                                                                                                  
- Comisia de specialitate nr. 2 – Pentru 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism (ca 
secretar de comisie)                                                                                               
- Comisia de specialitate nr. 5 - Juridică și de 
Disciplină.                                           
-  Consiliul de Coordonare al Ocolului Silvic 
Codrii Cetăților.                               
- Consiliul de Administrație de la Școala 
Gimnazială nr. 3.                                   
-  Adunarea Generală a Acționarilor de la 
Serviciul de Gospodărire Măgura Codlei.                                                                  

 

 

 

 

Raport anual  
05 iunie 2016 - 05 iunie 2017 

Scopul prezentării acestui raport ține de informarea opiniei publice în mod transparent 

cu privire la activitatea desfășurată și nu de prezentarea extensivă a unor cifre sau 

statistici seci, având și rolul de a vă prezenta problemele și constrângerile cu care se 

confruntă un consilier local din opoziție atunci când dorește să-și desfășoare activitatea, 

în conformitate cu principiile și obligațiile pe care le incumbă legea, cu privire la regulile 

și valorile fundamentale pe care un ales local ar trebui să le respecte și să le aplice, în 

mod general, și promisiunile pe care și le-a asumat față de electoratul care l-a ales, în 

mod particular. 

 

 

 

http://www.agache.co/
https://www.facebook.com/groups/114634392219338/
mailto:agache.info@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, am fost ales consilier în Consiliul Local al municipiului Codlea, candidând 

din partea Alianței locale UPC-FG  la alegerile din data de 5 iunie 2016.  

Fiind la primul mandat de consilier local și activând în cadrul grupului din opoziție, mi-am structurat 

obiectivele mandatului în primul an de activitate (05 iunie 2016 – 05 iunie 2017) pe următoarele domenii de 

activitate: 

- Activitatea în cadrul ședințelor de Consiliu Local și a comisiilor de specialitate [comisia de specialitate nr. 

2 – pentru amenajarea teritoriului și urbanism (ca secretar de comisie) și comisia de specialitate nr. 5 - Juridică 

și de disciplină]. 

Din cele 25 de ședințe de consiliu local am participat la 24 de ședințe, excepție făcând ședința extraordinară 

din 28 decembrie 2016, (între crăciun și revelion), de la care am lipsit în semn de protest față de modul 

neprincipial în care se lucrează în Primăria Codlea, prin excesul de zel și de energie care s-a acordat acestui 

proiect al achiziționării imobilului de pe str. Fabricii nr. 11, de altfel un proiect oportun prin investiția privată 

care se ascunde în spatele acesteia, exces de zel care a defavorizat alte proiecte mult mai importante pentru 

comunitate cum ar fi fost: îmbunătățirea calității actului de învățământ în municipiul Codlea, construirea 

sălilor de sport, transparența actului administrației publice locale prin implementarea unui portal web de 

calitate. Prin achiziționarea acestui imobil pentru SVSU s-a favorizat în mod direct un investitor aflat în relație 

de simbioză cu activitatea economică privată a domnului primar Muntean Cătălin, iar diferența de celeritate 

și de viteză a fost semnificativă, excesul de zel al funcționarilor publici provocându-mi suspiciuni cu privire la 

presiunile și interesele puternice care se ascund în spate.  

În cele 25 de ședințe de consiliu local la care am participat am avut o activitate intensă și mi-am exprimat 

punctul de vedere cu privire la marea majoritate a proiectelor dezbătute, contribuind astfel în mod activ la 

procesul de adoptare a acestora.  

M-am axat în special pe crearea de proiecte de consiliu local în domenii cum ar fi: 

- Creșterea transparenței în activitatea administrației publice locale prin implementarea unui nou sistem 

software informatic care să asigure informarea exhaustivă a cetățenilor. Din păcate acest proiect a fost 

deturnat și distrus de către funcționarii din primărie în frunte cu conducerea executivului, care au 

implementat doar o clonă de proastă calitate a vechiului site. Limitarea consecințelor managementului de 

slabă calitate a executivului s-a făcut printr-o activitate susținută de solicitare a publicării, pe această clonă 

software patetică, a proiectelor de hotărâre de consiliu local, a hotărârilor de consiliu local, a proceselor 

verbale de ședință și a documentațiilor privind dezbaterile publice organizate de primăria Codlea. 

- Proiect de reabilitare imobil pe str. Horia nr. 5 (în vederea aducerii cursurilor într-un singur schimb, doar 

dimineața, precum și luări de poziție consecvente și constante cu privire la sprijinirea domeniului 

învățământului și a blocării oricăror sincope birocratice sau având interese de imagine electorală a conducerii 

executivului local. Am scos din letargie executivul local în momentul în care am constatat lipsa de sprijin în 

cadrul programului ”primul ghiozdan”, cu privire la ajutorarea elevilor din clasele 0 și 1.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recăpătarea imaginii și a demnității de consilier local cu tot ce presupune acest lucru (simbolistică, 

transparență în activitate), prin implementarea reglementărilor legale privind semnele distinctive precum și 

prin două proiecte de hotărâre, momentan blocate de către cei de la putere, privind reglementarea unui 

program de audiențe și întâlniri trimestriale cu cetățenii. 

- Proiect privind ocuparea postului vacant de consilier juridic pe lângă aparatul permanent al Consiliului 

Local Codlea, post vacantat în mod nejustificat de către executivul local în precedentul mandat. 

- Proiect în derulare privind cercetarea unor plângeri și petiții ale cetățenilor cu privire la atribuirea în 

mandatele precedente de consiliu local a unui țarc de vânătoare și în subsidiar a unor pajiști către un fost 

consilier local (Lăzăroiu Costel). 

- Proiect, momentan respins, de plantare a unor arbori pe domeniul public de către cetățeni și firme în 

cadrul proiectului ”Codlea, oraș sănătos” ca și contrapondere la contractele bănoase de plantări arbuști 

ornamentali ( deci fără o eficiență semnificativă împotriva poluării și protecției calității aerului) acordate 

firmei rudelor primarului Muntean Cătălin George. 

* Datorită poziției intransigente și principiale avute au fost scoase de pe ordinea de zi sau amânate proiecte 

unde au existat suspiciuni cu privire la existența unor înțelegeri între anumite ”firme de casă” sau afiliate 

intereselor unor partide politice, firme care sunt abonate la banul public al municipiului Codlea, în special în 

domeniul contractelor proiectelor de cumpărare a unor programe informatice, sistem de conferințe video-

audio în primărie, achiziționare camere web de supraveghere în municipiu.  

Totodată am militat activ împotriva suplimentării cu fonduri în exces: 

- a lucrărilor privind amenajarea spațiilor verzi și de peisagistică urbană, lucrări executate de o firmă a 

rudelor domnului primar (firmă care a fost impusă, prin folosirea ca intermediar a serviciului de gospodărire 

locală, în precedentul mandat - 2012-2016 - de către primarul Muntean Cătălin George).  

- a limitării distribuirii de fonduri către clientela politică și rețeaua de firme private aflate în relații privilegiate 

cu executivul și cu funcționarii din primăria Codlea, sub paravanul sistemului SEAP. 

- a limitării distribuirii de fonduri către adăpostul de câini din Codlea - care refuză să prezinte modul de 

cheltuire a banilor publici injectați acolo. 

- a limitării sumelor dedicate așa ziselor activități cultural - sportive, de fapt menite a dirija fonduri în mod 

inutil către activități de divertisment de calitate îndoielnică sau cu un scop limitat, ca efect, în cadrul vieții 

cetățenilor din Codlea. 

* Am militat în mod activ pentru acordarea din bugetul local de fonduri către serviciul local de gospodărire 

(din păcate fără succes, deoarece am fost blocat de către executiv și coaliția locală de consilieri locali PNL-

PSD),  societate care, în urma politicii de management din precedentul mandat al primarului Muntean 

Cătălin George, se află într-o situație jalnică, cu câteva utilaje vechi și de proastă calitate, cu sincope majore 

în desfășurarea acțiunilor de salubrizare a municipiului, ceea ce duce la o poluare cu deșeuri a domeniului 

public și privat al UAT Codlea. Tot la acest capitol am militat împotriva măririi prețurilor la serviciul de 

salubritate, dacă aceste măriri nu sunt coroborate cu o creștere a finanțării serviciului, de îmbunătățire a 

serviciilor oferite, de o reorganizare și eficientizare a activității, de sporire a gradului de satisfacție a 

cetățenilor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi-am adus aportul și la reglementarea activității Consiliului Local în cadrul proiectelor privind 

regulamentul de organizare și funcționare, pe care l-am îmbunătățit ca și calitate și ușurință în accesare, 

axat în special pe nevoia creșterii transparenței activității precum și a respectării procedurilor juridice și 

administrative. 

Tot în cadrul ședințelor de consiliu local am formulat interpelări și am sesizat executivul local cu privire la 

probleme de poluare, protecția mediului, construcția, întreținerea și reparația drumurilor, regulament liberă 

trecere și protecția a centrului istoric reabilitat din fonduri europene,  servicii de utilitate publică (gaz, apă, 

transport, canalizare etc), reglementare circulație, poliție comunitară și respectarea ordinii publice, 

transparență a activității primăriei municipiului Codlea. 

În cadrul comisiilor de specialitate am participat la toate ședințele (100%), conform legii, și am militat (cu 

succes parțial) pentru ca în cadrul acestor comisii să se respecte procedurile, să existe o dezbatere reală și 

o participare efectivă și nu pur formal sau chiar să se acopere absența colegilor din comisii. 

În acest sens am reușit implementarea pe lângă avizele la proiecte și a procesului verbal al ședinței de 

comisie, fapt ce va duce în viitor la creșterea calității în cadrul activității acestor comisii. 

Activitatea neremunerată în cadrul Ocolului Silvic, Școala Gimnazială nr. 3 și Serviciul de Gospodărire 

Măgura Codlei. 

Am avut o prezență de 100%, desfășurând o activitate consistentă, după cum urmează: 

În cadrul Consiliului de Coordonare al Ocolului Silvic Codrii Cetăților am votat pentru măsurile propuse 

pentru buna funcționare a acestui ocol și pentru eficientizarea activității, am pus în discuție probleme 

stringente privind în mod special asigurarea cu prioritate cu lemne de foc a populației, protecției pădurii și 

am votat împotriva majorării indemnizațiilor celor din Consiliul de Administrație, am fost împotriva numirii 

domnului Lăzăroiu Costel în C.A.  ca membru din partea municipiului Codlea. 

În cadrul Consiliului de Administrație de la Școala Gimnazială nr. 3 am votat pentru toate măsurile propuse 

și am militat pentru îmbunătățirea activității educative, pentru susținerea cu fermitate a proiectelor de buget 

propuse atenției Consiliului Local și reluarea pe parcursul anului, cu ocazia rectificărilor de buget a 

proiectelor rămase în stand-by.  

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la Serviciul de Gospodărire Măgura Codlei am avut cea mai 

intensă activitate, deoarece situația economică precară de acolo ar fi impus schimbări în mentalitate și o 

eficientizare a activității economice. Din păcate opoziția celorlalți acționari, de la PSD, PNL și ALDE, face ca 

ședințele să se desfășoare în mod formal, ca soluțiile propuse să nu fie implementate de către Consiliul de 

Administrație, ca hotărârile luate să nu fie susținute în Consiliul Local și astfel societatea să funcționeze în 

regim de avarie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alt aspect, care este cel mai important, este stabilirea de relații directe cu cetățenii, care să vizeze 

promovarea problemelor acestora și introducerea lor pe agenda publică.  

Mi-am stabilit ca obiectiv al acestui demers eficientizarea activității mele ca ales local în comunitate prin 

două metode: 

-  pe de o parte prin încercarea de a ridica nivelul de implicare a cetățenilor, cu ajutorul activității Social-

Media în special pe grupul de Facebook Codleanul (https://www.facebook.com/groups/114634392219338/ 

) care este cel mai activ și implicat grup din municipiul Codlea având peste 3500 de membrii, dar care este 

citit de marea majoritate a cetățenilor din Codlea prezenți pe acest portal de socializare, 

- pe de altă parte prin întâlnirile directe cu cetățenii și prin acordarea de atenție sporită problemelor 

acestora prin preluarea lor direct în fața Consiliului Local. 

Și pe pagina de Youtube Codleanul am publicat multe materiale video, printre care există și majoritatea 

ședințelor de consiliu local, pe care de cele mai multe ori a trebuit să le remixez și să le îmbunătățesc sonorul 

pentru a putea fi urmărite în condiții optime de către cei doritori. 

Prin activitatea de pe Social-Media am informat opinia publică cu privire la proiectele de hotărâre de 

consiliu local ce se vor supune dezbaterii, cu privire la activitatea desfășurată în cadrul consiliului de 

coordonare al ocolului silvic Codrilor Cetății, a consiliului de administrație de la școala gimnazială nr. 3 și 

a adunării generale a acționarilor de la Serviciul de Gospodărire Măgura Codlei, prezentând în premieră 

pentru municipiul nostru date complete privind indicatorii economici, statistici, inclusiv detalii de la 

ședințe, necunoscute publicului larg până acum. 

Prin intermediul grupului de Facebook Codleanul, am reușit alături de foarte mulți cetățeni activi să 

prezentăm multe din realitățile sociale ale municipiului nostru, devenind astfel o voce pregnantă în cadrul 

comunității locale, iar foarte multe din sesizările și neregulile semnalate au fost ulterior remediate de 

executivul local. 

În activitatea mea de consilier local am beneficiat de sprijinul multor cetățeni preocupați de bunul mers 

al comunității codlene dintre care trebuie să menționez în mod special pe domnul Ovidiu Paraschivescu, 

care mi-a pus la dispoziție expertiza sa în multe din domeniile pe care le-am abordat. 

Toate aceste informări vor fi sintetizate în cursului acestei luni (iunie 2017) și pe un portal web personal, 

destinat special activității de consilier local:  www.agache.co 

O atenție deosebită am acordat-o dezbaterilor publice prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică fiind prezent la fiecare dezbatere publică organizată cu 

privire la: 

- proiectul de buget pe anul 2017,  

- Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă - proiect pe care inițial am reușit să-l scot de pe ordinea de zi a 

ședinței din noiembrie 2016, și unde am reușit să aducem ulterior modificări importante înainte ca să fie 

aprobat în februarie 2017, 

- schimbarea destinației unei clădiri (”sala de nunți”) într-un centru ocupațional. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/114634392219338/
https://www.facebook.com/groups/114634392219338/
https://www.youtube.com/channel/UC7E6aNbMRvXxgxnQt5D58YA
http://www.agache.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca și nerealizare în primul mandat pot nominaliza eșuarea implementării unui sistem transparent de 

audiențe lunare și întâlniri trimestriale, deoarece în absența unui spațiu destinat acestui scop, a opoziției 

vehemente a executivului local și a consilierilor PNL-PSD  de a organiza această activitate, am fost nevoit să 

acord așa zise audiențe lunare pe străzi, pe holul primăriei, iar întâlnirile trimestriale s-au desfășurat prin 

parcuri sau la manifestările publice  din promenadă. 

Din păcate puterea politică și administrativă ce conduce municipiul nostru, dominată de o mentalitate 

retrogradă și reacționară nu permite reglementarea transparentă a acestei activități importante preferând 

să rămână practicile din mandatele precedente care se situau la un stadiu primitiv și lipsit de orice fel de 

transparență și predictibilitate, astfel că cetățenii nu pot beneficia de această modalitate de a interacționa 

cu aleșii locali. 

Un instrument foarte folositor în activitatea mea de consilier local a fost și pârghia cererilor de acces la 

informații pe baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și 

prevederile legii nr.  393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali, a legii 215/2001 a 

administrației publice locale, pe baza cărora am formulat zeci de cereri care mi-au fost de real folos în 

soluționarea multora din problemele cu care m-am confruntat în acest an intens de activitate depus exclusiv 

în slujba comunității locale. 

Fac precizarea finală că am refuzat orice fel de afiliere la grupuri de interese economice, am manifestat 

toleranță zero la orice tip de festivisme (mese publice, chermeze, întâlniri protocolare) atât din bani publici 

cât și finanțate din fonduri private și am refuzat orice fel de compromisuri cu actualul grup de interese ce 

s-a coagulat în jurul primarului municipiului Codlea, Muntean Cătălin George. 

Consilier Local 

Agache Aurel Dionisie 

 

10 iunie 2017 

 

 


