




















































1.1. Elemente de viziune

2.5.3. Descrierea generală a sectorului secundar

  Mireşu Mare -  o comună bine gospodărită.
  O infrastructură îmbunătățită, indispensabilă unui trai mai uşor – drumurile să �e asfaltate, 

să existe o rețea de alimentare cu apă potabilă, canalizare în gospodării şi iluminare stradală, cu 
posibilităţi de transport local facil și cu şcoli bine dotate.

  O economie locală dezvoltată, bazată pe potenţialul şi resursele locale – în special legumi-
cole, zootehnice, silvice şi turistice, aşa încât tinerii să lucreze în comună şi să nu �e nevoiți să plece, 
iar populaţia să ducă un trai mai bun.

  Mireşu Mare – o comună fruntașă la nivelul județului Maramureș.

După cum reiese din capitolul 3 şi având în vedere cele exprimate la punctul 4.1., dar şi 
mergând în concordanţă cu opiniile cetăţenilor aşa cum se regăsesc ele în chestionarele şi inter-
viurile realizate, principalele direcţii strategice pe care dezvoltarea comunei Mireşu Mare ar trebui 
să le urmeze sunt:

D.1. Impulsionarea economiei locale
D.2. Îmbunătăţirea infrastructurii comunei
D.3. Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural local
D.4. Încurajarea cooperării sociale în comună
Deoarece concentrarea eforturilor locale în mod unilateral poate determina anumite deze-

chilibre, în timp, se recomandă abordarea lor în mod integrat şi coerent. Totuşi, dacă încercăm o 
prioritizare a acestora, în funcţie de gravitatea lipsurilor şi de opiniile cetăţenilor, le putem clasi�ca 
astfel:

 
 
 

 
 
 

Foarte urgent

Urgent

Foarte urgent

D.2. Îmbunătăţirea infrastructurii comunei (în special drumuri, apă şi canalizare, 
dar şi amenajări publice în comună)

D.1. Impulsionarea economiei locale (prin atragere de investitori care să investească în special 
în agricultură, prin dezvoltarea turismului rural şi dezvoltarea producţiei agricole)

D.4. Încurajarea cooperării sociale în comună
D.3. Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural local
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