STRATEGIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ 2016-2021

I.

Tîrgu Mureș Capitală Culturală Europeană – 2021
-

crearea Satului Autentic Transilvănean - Muzeu al Creației și Armoniei – Vaidacuta (accesarea unor proiecte cu finanțare europeană de
refacere a monumentelor, a piețelor mari, artere de circulație suspendată, parcări subterane, dezvoltarea unor mari centre cultural)
- Consorțiu Universitar Mixt;
- Centrul Regional de Cercetări Medicale;

II.

Programul de învățământ

Memorandum IBM
- Digital Mureș - Orașul Științific pentru Cercetare și Informatică Medicală

Parc tehnologic
Cartier rezidențial

- Învățământul preuniversitar
III.

Școala de arte și meserii;

Spitalul Regional de Urgență Mureș
- alăturarea a 8 comune învecinate, pentru a putea avea patrimoniul demografic, economic;

IV.

Extinderea municipiului Tîrgu Mureș
- includerea municipiului în primele 10 orașe din România;
- Infrastructura rutieră (centuri ocolitoare, drum cu 4 benzi Reghin –
Ungheni, legătura printr-o superstradă Tîrgu Mureș, Cluj, Brașov,
Sibiu);
- terasament pentru circulația feroviară;

V.

Infrastructura – Scoaterea municipiului Tîrgu Mureș din izolare

- Infrastructura feroviară

rapidă, electrificată, capabilă să asigure
transferul călătorilor pe calea ferată
direct Reghin - Tîrgu Mureș - Ungheni
(cu Gară în Ungheni) și acces direct în
aerogară;
- acces rapid la culoarele de viteză
europene);

- Infrastructura aeroportuară (studiu amplu privind cursele cargo și
comerciale);

punerea lui în funcțiune;
- Bazinul Răstolița

VI.

Infrastructura serviciilor publice

trecerea din lucrare cu specific hidroenergetic în lucrare de interes public;
deservirea cu apă potabilă a județelor Mureș, Bistrița-Năsăud, Cluj;

- Proiectul de mobilitate urbană

circuite urbane;
rute în zona periurbană;

- Proiecte energetice
VII.

Turismul

VIII.

Sport

demararea unor programe energetice alternative;

- continuarea proiectului ”Circuitul Dracula” (parteneriat între județul Mureș și județele învecinate cu scopul de a exploata acest
”brand transilvan”);
- Definirea Centrului Olimpic Tîrgu Mureș;
- Legarea Tîrgu Mureșului de circuite importante (Proiectul: creare în Sângeorgiu de Mureș a unui aerodrom, a unui
centru cinegetic, teren de golf, circuit auto, spa);
- Extinderea canalului Turbină pentru apărare în caz de inundații dar și funcționalitatea acestuia pentru competiții de

IX.

Agrement

rafting;
- Extinderea Complexului Weekend, prin proiectele Week-end 2 și 3;
- Extinderea bazei de agrement de la Platoul Cornești (amfiteatru în aer liber, traseu extins trenuleț, traseu extins pistă de
alergare, traseu off-road pentru bicicliști, fântâna arteziană).

Armonizarea acestor proiecte va duce la creșterea calității vieții în municipiul Tîrgu Mureș!
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