“Tîrgu Mureş: un oraş european, multicultural şi modern în inima
României”

Stimate Domnule Preşedinte Vasile Gliga,
Onoraţi invitaţi,
Dragi colegi,

Consider că în viaţa Organizaţiei municipale Tîrgu Mureş a PSD
“Conferinţa de alegeri” la care participăm azi este un moment extrem de
important, dezbaterile precum şi modul de alegere al organelor de conducere,
derulate în cadrul acesteia, putând constitui premise favorabile pentru
îmbunătăţirea activităţii noastre în perioada următoare.
De la bun început doresc să subliniez că nu intenţionez să fac aprecieri
asupra activităţii anterioare, şi nu pentru că nu aş avea ce să spun, dar doresc să
folosesc, cât mai bine, timpul acordat pentru a supune atenţiei Dvs un concept
pe care consider că merită să-l promovăm în activitatea noastră viitoare. Acest
concept are la bază teza pe care o formulez sintetic astfel: Organizaţia Tîrgu
Mureş a PSD are datoria să prezinte cetăţenilor din Tîrgu Mureş care este
viziunea sa asupra tuturor aspectelor vieţii acestei comunităţi pentru perioada
actuală şi mai ales pentru viitor. Am convingerea fermă că o astfel de viziune
social-democrată, dacă este prezentată în această perioadă neelectorală, fără a fi
asociată unei anumite persoane cu statut de candidat, nu poate fi suspectată ca
având un caracter electoral, populist sau propagandistic şi va avea o mult mai
mare credibilitate şi aderenţă în masa de cetăţeni ai oraşului. Desigur, pe termen
lung, ea poate constitui, prin îmbunătăţiri şi adaptări succesive, baza unui
program electoral la alegerile locale următoare în măsura în care este viabilă şi
bine primită de tîrgumureşeni. Conceptul de viziune pe care vi-l propun l-aş
intitula “Tîrgu Mureş: un oraş european, multicultural şi modern în inima
României”. Fiecare sintagmă din acest slogan este gândită să aibă o semnificaţie
în mesajul pe care dorim să-l transmitem comunităţii noastre, dar, ca orice idee
odată formulată, ea este oricând perfectibilă.
Pentru a fi foarte corect faţă de Dvs trebuie să spun că aceasta denumire
am folosit-o pentru prima dată într-o propunere adresată, în scris, conducerii
Organizaţiei PSD Mureş în august 2011.
După o documentare făcută, în timp, asupra modului de administrare al
oraşelor europene semnificative consider că documentul, care ar trebui să
expliciteze această viziune, pe care organizaţia noastră l-ar putea propune
cetăţenilor din Tîrgu Mureş, ar trebui să conţină un minim de 27 secţiuni.
Subliniez accentuat faptul că eu nu revendic originalitatea acestei structuri ci
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doar adaptarea ei la specificul oraşului nostru. Pentru a fi mai bine înţeles, fără
să abuzez de răbdarea Dvs, am să menţionez succint care ar trebui să fie, în
opinia mea, capitolele acestui document neelectoral pentru a putea aprecia
singuri spectrul larg de probleme ce trebuie avute în vedere dacă dorim să venim
cu un document serios, cât mai profesional şi credibil. Acestea ar fi următoarele:
• O administraţie municipală eficientă şi solidară cu cetăţenii (analiza
bugetului Primăriei, investiţiile Primăriei, problematica impozitelor,
reorganizări posibile);
• Locuinţele (locuinţele sociale-situaţia actuală, necesarul estimat;
refacerea unor spaţii de locuit considerate insalubre);
• Urbanismul şi arhitectura (stabilirea principiilor de dezvoltare urbană:
spaţii, zone, regimuri de înălţime, restaurări);
• Zona metropolitană Tîrgu Mureş;
• Dezvoltarea durabilă (curăţenia oraşului, spaţiile verzi, sursele de
poluare majore, apa o resursă necesară şi preţioasă pentru comunitate);
• Inovarea, Cercetarea, Universităţile (susţinerea întreprinderilor
inovante şi a centrelor de competitivitate; încurajarea cercetării şi
sprijinirea naşterii unor structuri de cercetare; sprijinirea dezvoltării
universităţilor din Tîrgu Mureş);
• Locurile de muncă, Economia socială şi solidară (sprijinirea celor care
crează locuri de muncă; crearea de condiţii şi structuri pentru reîncadrarea
şomerilor);
• Solidaritatea cu cei dezavantajaţi (locuri în adăposturi celor fără
locuinţe, cantine sociale, ajutoare adaptate funcţie de nevoile familiale);
• Solidaritatea între generaţii (ajutorarea menţinerii autonomiei celor în
vârstă la propriul domiciliu; telemedicina; facilităţi de transport pentru
persoanele în vârstă; sprijin pentru acţiunile de voluntariat);
• Lupta contra discriminărilor (egalitatea între sexe, egalitatea indiferent
de naţionalitate);
• Persoanele cu dizabilităţi (primirea persoanelor cu dizabilităţi în
instituţii:grădiniţe, şcoli, universităţi; îmbunătăţirea circulaţiei pentru
persoanele cu dizabilităţi);
• Tîrgu Mureş în schimbare (dezvoltări şi îmbunătăţiri în fiecare cartier;
Tîrgu Mureş – oraş numeric; Tîrgu Mureşul şi Internetul)
• Circulaţia în Tîrgu Mureş (fluidizarea traficului, centurile oraşului,
poluarea atmosferică datorită circulaţiei, parcările rezidenţiale şi de
staţionare, circulaţia pietonală, circulaţia bicicliştilor, transportul în
comun);
• Comerţul (promovarea diversităţii comerciale, pieţele alimentare);
• Dezvoltarea economică (sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi
mijlocii din Tîrgu Mureş pentru lucrările necesare oraşului);
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• Sportul (dezvoltarea bazelor sportive pentru practicanţii diferitelor
sporturi; organizarea de activităţi sportive pentru toţi locuitorii; sprijinirea
asociaţilor sportive; sprijinirea sportului de înaltă performanţă;
organizarea de evenimente sportive naţionale şi internaţionale);
• Cultura (creşterea vitalităţii activităţilor existente; crearea de noi
structuri; sprijinirea manifestărilor populare);
• Copii mici şi preşcolarii (creşe, grădiniţe, spaţii de joacă );
• Şcoala (sprijinirea şcolilor; centre de petrecere a timpului liber pentru
elevi);
• Tineretul (orientarea profesională; posibilităţi de calificare; accesul la
locuinţe; posibilităţi de petrecere a timpului liber; încurajarea participării
la viaţa cetăţenească);
• Sănătatea (sănătatea un drept pentru toţi; dezvoltarea educaţiei sanitare a
copiilor şi tineretului; noi structuri de sprijin a sănătăţii; prevenirea
consumului de alcool şi a drogurilor);
• Siguranţa cetăţenilor (dezvoltarea parteneriatului cu structurile
specializate; măsuri pentru prevenirea delicvenţei; ajutor pentru victimile
delicvenţei; supravegherea video a spaţiilor publice);
• Democraţia locală (dezvoltarea dreptului cetăţenilor la interpelare;
crearea unor instrumente noi pentru democraţia participativă; evidenţierea
contribuţiei grupurilor politice de consilieri în viaţa comunităţii);
• Dezvoltarea relaţiilor internaţionale (Tîrgu Mureş un oraş activ în plan
internaţional; dezvoltarea de colaborări internaţionale cu oraşele înfrăţite;
dialoguri culturale cu alte comunităţi);
• Păstrarea memoriei şi a identităţii oraşului (aniversarea unor
evenimente din istoria oraşului; aniversarea unor personalităţi din istoria
oraşului; evidenţierea diversităţii culturale şi etnice a oraşului);
• Turismul (Tîrgu Mureş o destinaţie turistică naţională şi internaţională;
dezvoltarea capacităţii turistice a oraşului);
• Massmedia locală(sprijinirea diseminării problemelor oraşului prin
massmedia; încurajarea presei locale pluraliste);
Acestei structuri îi pot fi adaugate, cu siguranţă, prin contribuţia Dvs. şi
alte capitole. O serie de idei, care au avut un ecou favorabil în rândul
cetăţenilor, pot fi preluate din programul „Împreună, redăm oraşul locuitorilor
săi” cu care candidatul USL, colegul nostru de partid Dl. Cornel Brişcaru, ne-a
reprezentat la alegerile locale din anul 2012 şi poate şi din alte documente ale
formaţiunii noastre. Întotdeauna am apreciat şi respectat, atât în activitatea
profesională dar şi în cea politică, lucrurile bine făcute în perioadele anterioare
care ştiu, din experienţă proprie, că au înmagazinat în ele multe eforturi şi
uneori chiar şi sacrificii.
Sunt conştient de faptul că în momentul actual PSD Tîrgu Mureş,
respectiv alianţa politică USL, nu are majoritatea în Consiliul local pentru a-şi
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putea impune propria viziune în administrarea oraşului. Cred însă că avem
datoria să contribuim, activ şi perseverent, la identificarea şi soluţionarea
problemelor majore ale comunităţii tîrgumureşene într-un spirit constructiv şi
responsabil fară a ţine neaparat la paternitatea ideilor. Cu certitudine însă,
implicit, acest mod de abordare va fi sesizat şi înregistrat în mentalul cetăţenilor.
Stimaţi colegi vă propun să medităm, în perioada imediat următoare, la
conceptul pe care vi l-am prezentat, pe care-l consider viabil dacă va fi
materializat cu seriozitate şi bună credinţă. După opinia mea adoptarea unui
astfel de document complex este o obligaţie morală a formaţiunii noastre
politice faţă de tîrgumureşeni şi ar constitui o dovadă că avem capacitatea care
ne dă dreptul să emitem pretenţia de a conduce, în viitor, destinele acestui oraş.
În finalul acestei intervenţii se impune să fac o precizare explicită, cred
eu, foarte necesară şi importantă. Consider că, fără a avea nici un moment
intenţia de a nu respecta în totalitate şi cu bună credinţă angajamentele asumate
de către PSD în cadrul alianţei politice de succes care este Uniunea Social
Liberală, se impune ca identitatea noastră politică să fie bine evidenţiată,
păstrată şi dezvoltată în acelaşi timp. Propunerea pe care am prezentat-o azi în
faţa Dvs. se încadrează în acest spirit.
Vă mulţumesc colegial pentru răbdare şi atenţie.

Tîrgu Mureş, 24 februarie 2013

Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş, consilier judeţean USL(PSD)
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