
REFLECȚII LA O ANIVERSARE 

 

 

Domnule președinte, 
Domnilor vicepreședinți, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
Stimați invitați, 
 
Ședința de azi a Consiliului Județean Mureș se desfășoară cu puține zile înainte 

de 1 decembrie, Ziua Națională a României, dată care în acest an marchează marea 

sărbătoare care este Centenarul Marii Uniri de la 1918. 

Ca cetățeni loiali ai acestei țări se cuvine să ne exprimăm satisfacția  că avem 

ocazia să trăim acest moment cu profunde semnificații istorice.  

Instituția Consiliului Județean Mureș, al cărei membrii suntem în componenta 

sa deliberativă, s-a ”născut” în anul 1993, împlinind la începutul acestui an 25 de ani 

de activitate. Cu acel prilej s-a făcut un bilanț al acestei perioade și nu voi reveni 

asupra acestui aspect. Nu pot însă să nu subliniez, încă o dată, că misiunea instituției 

noastre este una extrem de importantă pentru viața cetățenilor județului în mai 

multe domenii cum sunt: infrastructura, sănătatea, asistența socială, viața culturală 

ș.a. 

În ce măsură onorăm, ca instituție, așteptările cetățenilor din județ îmi vine 

greu să fac o cuantificare. Ar fi foarte interesant, și util în același timp, să aflăm, în 

urma unui sondaj de opinie efectuat profesional, care este gradul de satisfacție în 

rândul populației față de rezultatele muncii depuse în Consiliul Județean Mureș. 

Momentul alegerilor, desfășurat o dată la patru ani, evidențiază într-o oarecare 

proporție acest sentiment dar el este, în opinia mea, dominat atunci, în bună măsură, 

de atitudini cu un puternic caracter de partizanat politic. Mă folosesc de acest prilej 

pentru a propune efectuarea unui astfel de studiu sociologic care să ne ajute la 

îmbunătățirea randamentului activității noastre. 

Având ca fundal aniversarea Centenarului Marii Uniri gestul de a ne exprima 

recunoștința față de generațiile care ne-au precedat, și care prin inteligența și munca 

lor au asigurat dezvoltarea țării și implicit a comunității mureșene, se constituie într-o 

datorie morală de onoare. Ar fi firesc să avem permanent în minte cuvintele spuse, cu 

două mii de ani în urmă, de marele filozof, jurist, politician și orator din Roma antică 

Marcus Tullius Cicero: ”Recunoștința nu este doar cea mai importantă dintre virtuți, ci 

și părintele tuturor celorlalte.” 

Cred că tot ceea ce facem în această instituție trebuie să stea sub semnul 

responsabilității față de oamenii care ne-au mandatat să-i reprezentăm dar, în egală 

măsură, și față de generațiile care ne vor urma. Cu multă inteligență și multă muncă 

avem obligația să ne marcăm, prin realizări materiale și spirituale, parcurgerea unei 

perioade timp în care ne-am dus existența în acest spațiu geografic binecuvântat. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jurist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Politician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orator


Închei aceste scurte reflecții adresând, în ajun de mare sărbătoare, din această 

aulă reprezentativă a județului Mureș, în numele grupului de consilieri PSD din care 

fac parte, urările: 

”La mulți ani, România!”, 

”La mulți ani, tuturor concetățenilor loiali țării noastre oriunde se află ei!” 

Vă mulțumesc pentru atenție.  

 

VASILE BOLOȘ, consilier județean PSD 

 

(Alocuțiune prezentată în ședința din data de 22 noiembrie 2018 a Consilului 

Județean Mureș. Text publicat  în ziarele: ”Zi de zi” din 23 noiembrie 2018 și 

”Cuvântul liber” din 28 noiembrie 2018 ) 


