Strategia de dezvoltare locală a comunei Sărmaș, 2014-2020

Comuna Sărmaș a făcut pași importanți în perioada 2007-2013 în ceea ce privește atragerea
fondurilor nerambursabile, fiind reabilitat în mare parte infrastructura rutieră, câștigându-se un
proiect integrat pentru construirea rețelei de apă și canalizare, dar și firmele și fermierii din
Sărmaș au depus și implementat proiecte importante necesare dezvoltării economiei locale,
economie care în momentul de față este dominată de industria de exploatare și prelucrare a
lemnului. În viitor se necesită dezvoltarea vieții economice locale prin diversificare, prin
producere de valoare adăugată de întreprinderile locale, prin înființare de noi întreprinderi, toate
acestea având ca rezultat creșterea numărului de locuri de muncă și a bunăstării populației din
Sărmaș.
Totodată, și dezvoltarea agriculturii, prin valorificarea resurselor locale, procesarea și
comercializarea produselor specifice zonei va putea fi un punct de plecare pentru dezvoltarea
economică din Sărmaș.
Sărmaș are resurse interne, puncte tari, care nu sunt exploatate sau sunt exploatate în mod
greşit resurse care dacă ar fi utilizate la adevărata lor valoare, ar putea asigura condiţii mult mai
bune decât cele actuale comunităţii din Sărmaș. În lumea de astăzi atât, de individualizantă,
trebuie pus un accent mai mare pe construirea comunităţii.
Luând în considerare imaginea de viaţă şi ideile localnicilor, viziunea privind dezvoltarea până
în anul 2020, a localităţii Sărmaș poate fi rezumat astfel: Comuna Sărmaș, în anul 2020 va fi o
comună cu o infrastructrură rutieră și tehnico-edilitară bine dezvoltată, întreținută
permanent, agenții economici producând valoare adăugată mare, fermierii participând pe
piață cu produse și branduri specifice zonei, agroturismul dezvoltându-se prin
interconectarea agriculturii, mediului ambiant curat și frumos și a industriei ospitaliere.
Toate acestea conducând la creșterea locurilor de muncă, dezvoltarea calității vieții locale,
Sărmaș devenind o comună cu o vitalitate ridicată.
Pentru lansarea comunei pe o cale de dezvoltare viabilă și sustenabilă, este nevoie de
adoptarea mentalității strategice și a principiului bunei guvernări de către administrația locală.

