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Municipalitatea trebuie să 
înceapă demersurile 
pentru construirea unui 
spital municipal, cu 
posibilitatea extinderii la 
spital regional. 

Acesta va asigura o 
infrastructură modernă, la 
standarde europene:
Circuite funcționale pentru 
prevenirea și combaterea 
infecțiilor intraspitaliceşti; 

Asistență medicală în condiții de igienă și 
confort pentru toți târgumureșenii;

Respect pentru pacienți;

Servicii și programări digitalizate;

Parcare pentru medici şi aparţinători;

Corp medical de excepţie.

Horațiu SUCIU
Sănătate pentru târgumureşeni

10 proiecte pentru 
Târgu Mureş. ReSTART!
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Târgu Mureş are nevoie de o schimbare reală în 
administraţia publică locală. Este nevoie de 
deschidere 100%, fără blocaje meschine şi jocuri de 
interese. 

Echipa PNL Târgu Mureş, vine cu 10 proiecte de 
dezvoltare a oraşului pe toate palierele 
economico-sociale.
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Asigurarea confortului 
pasagerilor, de la 
condițiile de călătorie 
până la unda verde în 
trafic pentru autobuze, 
este „cheia” pentru 
impunerea mijloacelor de 
transport în comun în 
traficul tot mai aglomerat 
din Târgu Mureș.

În viziunea echipei PNL 
Târgu Mureș punerea in 

Ervin MOLNAR

Modernizarea transportului în 
comun şi a transportului 
alternativ

aplicare a acestui plan se poate face prin 
implementarea următoarelor solutii:

Întreruperea asocierii dintre SC Transport 
Local SA și compania privată SC Siletina SA, 
condiție obligatorie pentru atragerea 
fondurilor europene;

Accesarea de fonduri europene este soluţia 
pentru un transport în comun modern 
(autobuze hibrid şi electrice, sistem de 
ticketing, staţii modernizate, dotate cu sistem 
automat de eliberare a biletelor şi 
abonamentelor de călătorie,  panouri de 
afişaj a mersului autobuzelor în timp real etc.);

Benzi dedicate transportului în comun şi 
alternativ;

Autobuze şcolare dedicate după modelele din 
Cluj Napoca şi Oradea.
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Horea ȘARLEA

Atragerea de investiții și crearea 
de locuri de muncă

Investiția în condițiile de 
viață ale cetățeanului 
atrage de la sine noi 
locuri de muncă, prin 
realizarea investițiilor 
care au rolul de a crește 
nivelul de viață.

Administraţia locală este 
datoare să investească 
în infrastructură dedicată 
mediului de afaceri şi 
inovaţiei. 

Vom construi un centru de afaceri în oraş, intitulat 
„Business Hub” care să funcţioneze ca şi o clădire 
de birouri şi „coworking” şi ca spaţiu de cazare 
pentru tinerii antreprenori sau oameni de afaceri 
care investesc în oraş.  

Deasemenea, vom introduce următoarele facilități 
fiscale:

Pentru investiții în funcție de numărul de locuri 
noi de muncă create – deduceri la impozite și 
taxe;

Pentru investiții mari - deduceri la impozite și 
taxe;

Crearea unui program de minimis pentru 
dezvoltare, cercetare, inovare și sprijinirea 
creării unor noi locuri de muncă şi acordarea 
de deduceri la impozite și taxe;

Sprijinirea tinerilor antreprenori prin sprijinirea 
creării unor noi locuri de muncă, cu taxe și 
impozite zero pe o perioada de 5 ani.
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Alexandru GYŐRGY

„Smartcity” și „digitalizarea” 
oraşului

Utilizarea tehnologiilor 
digitale și de 
telecomunicații de ultimă 
generaţie poate duce la 
creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor urbei noastre 
şi la dezvoltarea mediului 
de afaceri. 

Pentru dezvoltarea unui 
Târgu Mureș „inteligent”, 
iată cele mai importante 
măsuri pe care le va 
implementa viitoarea 
administrație liberală:

Bugetarea participativă;

Iluminatul public inteligent;

Video Analytics - Siguranţa cetăţeanului;

Reducerea costurilor pentru infrastructura 
rutieră;

Digitalizarea Primăriei Târgu Mureş şi a 
instituţiilor subordonate;

Târgu Mureș Alert;

Monitorizare prin senzori magnetici a 
volumului de trafic;

Monitorizare parcare ilegală;

Stații de încărcare pentru mașini electrice.
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Bogdan VOICU

Respect pentru „seniorii” oraşului

Club al  seniorilor în 
fiecare cartier al Târgu 
Mureșului

"Clubul Seniorilor" este un 
loc special dedicat 
persoanelor de vârsta a 
treia. Este un centru de zi 
modern, cu o capacitate 
de 80 - 100 locuri/zi, un 
spaţiu de relaxare şi 
socializare pentru 
pensionarii din municipiul 
Târgu Mureș, fiind 
destinat stimulării intercomunicării şi readucerii 
persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială 
proactivă.

,,Clubul Seniorilor” va dezvolta şi încuraja legăturile 
interumane, inclusiv cu familiile si apropiaţii 
persoanelor vârstnice din oraşul nostru. Prin 
activităţile pe care le vor desfăşura, le vor permite 
seniorilor noștri menţinerea unei vieţi 
socio-culturale active și vor stimula participarea 
activă a persoanelor vârstnice la acestea.

„Seniorii Digitali”  dezvoltarea competențelor 
digitale ale seniorilor
Viitoarea administraţie liberală va derula proiectul 
„Seniorii Digitali” - dezvoltarea competențelor 
digitale ale seniorilor după modelul celui 
implementat în municipiul Cluj Napoca.

Pentru că învățarea este un proces continuu, 
indiferent de vârstă, aptitudinile digitale sunt 
absolut necesare pentru a putea face față noilor 
provocări pe care viața de zi cu zi le aduce în calea 
noastră. Seniorii târgumureșeni au potențialul de a 
se adapta noilor tehnologii, în cadrul programului 
care va fi derulat prin DAS - Direcția de Asistență 
Socială, din cadrul primăriei municipiului Târgu 
Mureș, pentru a face față acestor provocări, cu 
sprijinul și implicarea administrației publice locale.
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Cosmin BUTIULCA

Infrastructură rutieră și parcări

Traficul rutier ține de 
mobilitatea urbană a 
cetățenilor și a mă�urilor, 
în cadrul unui oraș.

Având în vedere 
creșterea parcului de 
mașini al orașului, echipa 
PNL Targu Mures va 
realiza o infrastructura 
rutieră nouă (drumuri şi 
poduri), împreună cu 
m o d e r n i z a r e a 
infrastructurii existente.

Vom realiza:

Continuarea drumului de legătură Dâmbul 
Pietros - strada Gheorghe Doja (în zona Metro);

Realizarea unui drum de legătură Gheorghe 
Doja (zona Azomureș) -  cartier Unirii, cu 
descărcare în strada Barajului și pod peste 
râul Mureș;

Realizarea unui nou pod peste râul Mureș, în 
zona Aleea Carpați și reconfigurarea 
infrastructurii rutiere în zona „Weekend”;

Parcări supra-etajate în cartiere - în zona 
garajelor, cu asigurarea unor boxe de 
depozitare pentru cetățeni;

Parcări supra-etajate în Centru, zona Teatrul 
Național și zona Mureș Mall;

Realizarea unui inel urban pentru traficul pe 
biciclete;

Transport școlar organizat;

Pasaj tunel auto subteran între Catedrala 
Mare şi zona Mureş Mall.
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Sebastian POPOVICI
 
Turismul, perla „neşlefuită” a 
oraşului

Cetatea Medievală a fost 
restaurată cu bani 
europeni inclusiv cu 
sprijinul consilierilor locali 
ai PNL. 

Această locaţie atractivă 
pentru turişti stă acum 
nefolosită la potenţialul 
existent, datorită inepţiei 
autorităţilor locale.

Odată cu preluarea 
guvernării locale vom 
organiza  evenimente cu 
specific medieval (în special în week-end). 

Vom iniția o puternică campanie de promovare la 
nivel naţional şi internaţional pentru introducerea 
Cetăţii Medievale în traseele turistice organizate de 
către agenţiile de turism.

Deasemenea este absolut necesară crearea unui 
Centru Turistic Municipal şi realizarea de trasee 
turistice pentru grupuri organizate spre conacele şi 
castelele existente în judeţ. 

Scopul este de a  păstra turistul cazat cât mai mult 
timp în oraş, crescând as�el încasările din zona 
Horeca şi comercială. 
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Cătălin ORMENIȘAN

Zona Metropolitană trebuie 
dezvoltată!

Zona Metropolitană este 
un concept ce se referă 
la dezvoltarea zonală 
(Târgu Mureş şi 
localităţile învecinate), 
care cuprinde, printre 
altele, crearea de noi 
locuri de muncă, 
infrastructură rutieră și 
educațională, realizarea 
de noi cartiere 
rezidențiale în apropierea 
zonelor cu concentrare 
mare de investiții.

Prin punerea în funcţiune a Asociaţiei Zonei 
Metropolitane Târgu Mureş odată cu atragerea de 
fonduri europene şi guvernamentale se vor  crea  
noi parcuri industriale, împreună cu fiecare 
comună limitrofă, în funcție de profilul activităților 
din fiecare zonă și un inel metropolitan pentru 
traficul pe biciclete.

Pentru investitorii care vor activa în aceste parcuri 
industriale se vor implementa atât un program de 
minimis pentru investiții și creare de locuri de 
muncă cât și facilități fiscale pentru investiții 
majore, prin deduceri la impozite și taxe.
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Mădălina OLTEAN

Investim în educaţie şi în 
infrastructură şcolară

Prioritatea zero pentru 
echipa PNL Târgu Mureș 
este construirea de noi 
creşe, pentru a se asigura 
un număr de locuri 
echivalent cu cel al 
copiilor existenţi.

Reabilitarea şi extinderea 
unde este cazul a tuturor 
şcolilor şi grădiniţelor din 
oraş pentru a crea 
condiţii optime pentru 
copii şi cadre didactice.

Vom amenaja terenuri şcolare de sport noi şi le vom 
moderniza pe cele existente.

Vom elimina orice contribuţie financiară din partea 
părinţilor pentru rechizite şi consumabile în şcoli 
(cretă, tablă, tablete, rechizite, mobilier etc.).

Vom dota cu tablete, table inteligente şi 
video-proiectoare toate școlile și grădinițele din 
Municipiul Târgu Mureș

Vom introduce catalogul de note şi prezenţe 
şcolare în mod digital.
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Emil LUCACI

Suntem preocupați de siguranța 
târgumureșenilor

Pentru asigurarea 
siguranţei populaţiei este 
nevoie de o Poliție 
Comunitară cu personal 
bine pregătit, capabilă 
să combată 
infracţionalitatea, mai 
ales în zonele de risc din 
oraş. 

Vom înfiinţa cu prioritate 
o secţie de poliţie locală 
permanentă în zona 
Valea Rece, pentru a 
preveni evenimente nedorite, atât pentru locatari 
cât şi pentru zonele învecinate.

Creșterea siguranței copiilor în școli și pe drumul 
spre școală este una dintre priorităţile zero ale unei 
administraţii locale responsabile. 

Vom realiza sisteme de  supraveghere video în 
toate şcolile şi liceele din oraş, şi în zonele 
adiacente instituţiilor de învăţământ. 

Este nevoie de supraveghere video în piețe, zone cu 
trafic aglomerat, autobuze, stații de autobuz și 
treceri de pietoni, pentru a descuraja furturile şi alte 
tipuri violente de infracţiuni.



Lista Partidului Național Liberal 
pentru Consiliul Local Târgu Mureș

Suciu Horațiu

Molnar Ervin

György Alexandru

Voicu Bogdan-Costin

Șarlea Horea-Arthur

Butiulca Cosmin-Rareș

Delast-Voinea-Popovici Sebastian

Ormenișan Cătălin-Răzvan

Oltean Mădălina-Virginia

Lucaci Emil

Moldovan Horațiu-Remus

Pop Camelia

Pop Marian

Sămărghițan George-Aurelian

Drăghici Mihai-Valentin
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Samoilă Dumitru-Damian

Simon Nelli

Iacob Emilia-Meda

Costea Carmen

Mănișor Marius-Lucian

Zaharie Maria-Victoria

Chirteș Horațiu-Aurelian

Gherendi Luminița

Kis Péter

Stoica Cosmin

Ilaș Mihai-Florin

Moldovan Sebastian

Simoie Loredana-Maria

Drăgan Elvira-Petruța
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