AŞTEPTĂRI POSTELECTORALE
Am încă proaspete în memorie momentele petrecute în cadrul recentei campanii
electorale desfăşurate pentru desemnarea reprezentanţilor în funcţiile specifice
organelor administraţiei locale. Întâlnirile cu cetăţenii la care am participat, alături de dl.
Ciprian Dobre, candidat la Preşedenţia Consiliului Judeţean Mureş , respectiv Cornel
Brişcaru, candidat la funcţia de primar al municipiului Tîrgu Mureş, în localităţile: Tîrgu
Mureş, Reghin, Ibăneşti, Hodac, Gurghiu, Solovăstru, Morăreni, Ruşii Munţi, Deda,
Dumbrava, Suseni, Ideciu de Sus, Ideciu de Jos, Deleni, Batoş, Petelea ş.a.nu au făcut
decât să-mi confirme faptul că oamenii acestor localităţi au un volum mare de aşteptări
în planul vieţii cotidiene sub aspect social, economic, cultural, administrativ ş.a.
Oamenii îşi doresc, şi au spus acest lucru fără rezerve, locuri de muncă, drumuri
asfaltate, alimentări cu apă, canalizari, asistenţă sanitară de calitate, şcoli dotate, un
mediu mai curat, parcări, etc . Toate aceste lucruri ţin de firescul vieţii unor oameni care
nu aşteaptă să trăiască din ajutor social ci aspiră la o viaţă de o calitate specifică anului
2012.
Programele cu care candidaţii s-au prezentat în faţa alegătorilor conţin în esenţă
soluţii pentru multe probleme ale comunităţilor mureşene. Evident ordonarea priorităţilor
este funcţie de posibilităţile de materializare, marea majoritate a problemelor fiind legate
de infrastructura zonelor locuite. Multe din speranţele exprimate au avut în vedere
fondurile pe care le va asigura Guvernul României prin prevederile bugetare dar şi
accesul, deocamdată nu foarte semnificativ, la fondurile europene puse la dispoziţie
prin diversle programe ale UE. Am întâlnit şi căteva situaţii în care s-au luat în
considerare şi resursele locale, desigur limitate.
Nu-mi propun să analizez rezultatele procesului electoral dar am constatat că
alegătorii şi-au îndreptat preferinţele, de regulă, spre candidaţii care au demonstrat deja
că sunt în măsură să gestioneze probleme comunităţilor, cei care au deja un portofoliu
de realizări comunitare. Desigur au fost şi situaţii, mai puţine la număr, în care au
căştigat încrederea şi oameni care au venit cu programe, dar şi cu calităţi umane, care
răspundeau aşteptărilor celor din localităţilor în cauză.

Acordarea creditului moral al cetăţenilor faţă de aleşii locali este un proces care
conţine o mare doză de responsabilitate a celor care au făcut promisiuni sau au adus
în discuţie pobleme de interes major, lăsând să se înţeleagă, explicit, că au forţa
necesară să soluţioneze doleanţele alegătorilor.
În discuţiile la care am participat am constatat un mare grad de seriozitate şi
responsabilitate, dar şi de realism în acelaşi timp, al candidaţilor care şi-au propus, cu
mici excepţii, obiective bine evaluate sub aspectul necesităţilor precum şi al
posibilităţilor de materializare.
Nu pot să uit o situaţie, care în opinia mea are valoare de referinţă, în care la o
dezbatere un alegător a adus în discuţie o problemă majoră dar tratată la modul parodic
moment în care candidatul de faţă, în speţă dl Ciprian Dobre, a adus discuţia, imediat şi
ferm, în planul de responsabilitate şi seriozitate necesară replicând„..în programul cu
care vin în faţa Dvs nu am glume ci numai lucruri serioase pe care sunt dispus să le
dezbatem...”
Un laitmotiv al discuţiilor cu cetăţenii a fost asigurarea transparenţei actelor
decizionale ale administraţiei locale, respectiv implicarea a cât mai multor decidenţi la
adoptarea hotărârile care privesc marea masă a membrilor comunităţilor locale. Cu alte
cuvinte o cât mai accentuată democraţie participativă efectiv funcţională.
Discuţiile purtate atât în cadrul întâlnirilor formale dar şi în cele informale mi-au
indus senzaţia că marea masă a cetăţenilor a fost puternic afectată nu atât de măsurile
de austeritate cît mai ales de de modul umilitor în care au fost trataţi în perioada
guvernării Boc. De acest lucru este extrem de important să ţină seama toţi cei care au
dobîndit, prin vot, responsabilităţi administrative (preşedinţi de consilii judeţene, primari,
consilieri locali sau judeţeni) şi în relaţia lor cu cetăţenii respectul faţă de aceştia şi
problemele lor să fie o constantă. Să nu existe nici un moment în care cetăţeanul,
indiferent de statutul său, să fie umilit. Acest lucru este valabil şi la scara unei
comunităţi.
Odată trecut momentul electoral şi apoi cel al preluării prerogativele care le revin
de către cei aleşi, după o scurtă perioadă de evaluare şi apoi de ordonare a
problemelor aceştia trebuie să treacă la punerea în aplicare a celor promise. Alegătorul

a avut şi va avea intotdeuna o singură unitate de măsură în aprecierea celor cărora le-a
dat votul şi anume rezultatul palpabil al muncii acestora în planul realităţii concrete.
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