
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ UN PROMOTOR AL CULTURII RECUNOŞTINŢEI FAŢĂ DE EROII 

NEAMULUI 

 

Cultura recunoştinţei constituie un element definitoriu pentru nivelul de civilizaţie al 

unei comunităţi afirmaţia putând-se extrapola şi asupra caracteristicilor comportamentale ale 

unei persoane. Viaţa a demonstrat, fără posibilitate de tăgadă, că progresul societăţii, atât în 

ansamblul ei cât şi la nivelul persoanelor care o compun, nu se poate face fără aportul 

generaţiilor anterioare atât ca indivizi cât şi ca instituţii. Acest lucru este important de 

conştientizat şi, în acelaşi timp, trebuie recunoscut public şi acţionat în consecinţă în sensul 

exprimării în forme concrete a sentimentelor de recunoştinţă faţă de oamenii şi entităţile care 

ne-au făcut să fim ceea ce suntem azi ca naţiune, stat , respectiv statut social sau profesional 

în plan personal. 

Gradul de asimilare a culturii recunoştinţei diferă, în mare măsură, de la o comunitate 

la alta respectiv de la un individ la altul. 

În cele ce urmează am să fac referire la modul în care Consiliul Judeţean Mureş, ca 

entitate specifică de reprezentare rezultată prin votul cetăţenlor din judeţul Mureş, a înţeles 

să se încadreze în perceptele specifice culturii recunoştinţei faţă de cei care s-au jertfit, în timp, 

pentru binele neamului românesc. 

Este bine ştiut că pe teritoriul judeţului se află un loc care, fără a greşi, poate avea, în 

opinia mea, statutul de sanctuar naţional, acesta loc fiind Oarba de  Mureş. Acolo, pe dealurile 

unde au căzut în luptă în Al Doilea Război Mondial circa 11000 de eroi români, se află un 

monument închinat lor. Cimitirul în care îşi dorm somnul de veci o parte dintre ei, monumentul 

ridicat cu ani în urmă, precum şi expoziţia de artă monumentală din preajma acestuia, 

constituie un loc de pelerinaj unde periodic au loc manifestări de cinstire a memoriei acestora. 

Plecând de la constatarea că ansamblul de la Oarba de Mureş merită să fie adus la o 

stare  mult mai bună decât cea în care se află acum, în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 

29 noiembrie 2012, am avansat o propunere în care spuneam că “......în cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş s-ar putea genera un proiect [....]care să aibă ca obiectiv realizarea unui 

Complex memorial la Oarba de Mureş prin care să se reamenajeze şi să se îmbogăţească 

actualul monument aflat în “Lista monumentelor istorice” aprobată de Ministrului Culturii. 

Jertfa celor 11000 de eroi ne obligă moral la o lucrare demnă de sacrificiul acestora”. 



Menţionam faptul că “...După Mausoleul de la Mărăşeşti – Monumentul Eroilor din Războiul 

de Întregire Naţională, aflat în proprietatea Consiliul Judeţean Vrancea şi în administrarea 

Muzeului Vrancei, Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş poate fi considerat prin 

semnficaţiile sale, pentru cei care înţeleg pe deplin valoarea istorică a acestui loc îmbibat cu 

sângele eroilor şi adăpostind osemintele acestora, ca fiind Monumentul Eroilor Români din cel 

de-al Doilea Război Mondial “. 

După analiza în cadrul compartimentului juridic din Consiliul Judeţean Mureş s-a 

constatat că materializarea propunerii menţionate este condiţionată de trecerea 

monumentului în inventarul patrimonial al Consiliului Judeţean Mureş. Plecându-se de la acest 

considerent grupul de consilieri judeţeni PSD a depus la 5 septembrie 2014 o propunere 

concretă privind adoptarea unei hotărâri prin care solicitam ca „Monumentul Eroilor de la 

Oarba de Mureş, precum şi expoziţia de sculptură monumentală din preajma monumentului, 

să treacă, începînd cu 1 ianuarie 2015, în patrimoniul Consiliului Judeţean Mureş şi în 

administrarea Muzeului Judeţean Mureş. Se creează în acest fel condiţiile pentru ca acest 

ansmblu monumental să fie îngrijit şi adus, prin proiecte adecvate, la o stare care să fie în 

concordanţă cu semnificaţiile sale majore”. 

Această propunere a stat la baza adoptării “Hotărârii nr.129 din 11 septembrie 2014 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 53/2014 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea 

unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, precum și efectuarea unor 

demersuri în vederea cuprinderii în patrimoniul public al județului Mureș a unor morminte și 

opere comemorative de război” adoptată cu unanimitatea de voturi. Această hotărâre 

menţionează la Art.II. (1): “Se solicită Consiliului Local al Oraşului Iernut trecerea 

Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş, precum şi a terenului aferent acestuia, din 

domeniul public al Oraşului Iernut în domeniul public al Judeţului Mureş şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Mureş”. La momentul actual preluarea acestui patrimoniu se află în etapa 

finală legată de clarificarea unor aspecte de natură juridică privind dreptul de proprietate a 

parcelelor de teren afectate de textul hotărârii. 

Este bine cunoscut faptul că în septembrie 2014 s-au împlinit 70 de ani de la bătălia de 

la Oarba de Mureş şi de la eliberarea oraşului Tîrgu Mureş. Cu acest prilej prin grija Consiliului 

Judeţean Mureş, în colaborare cu Municipiul Tîrgu Mureș Instituția Prefectului – județul Mureș 

Ministerul  Apărării Naționale – Statul Major General, prin Garnizoana Tîrgu Mureș, s-a 



organizat un amplu program de activităţi prin care să se comemoreze acest eveniment. Acest 

program a inclus organizarea conferinţei naţionale intitulată „Oarba de Mureş – bătălia simbol 

a eliberării Ardealului”, la care au participat personalităţi recunoscute la nivel naţional: istorici, 

cercetători, profesori, precum şi urmaşi ai victimelor bătăliei de la Oarba de Mureş, 

reprezentanţi din mass-media naţională şi locală; prezentarea unor recitaluri de muzică 

populară istorică; ceremonii militare, depuneri de coroane; retragerea soldaţilor cu torţe; 

proiecţia filmului „Emisia continuă”; realizarea unui film de prezentare a evenimentului ş. a. 

Toate aceste manifestări s-au bucurat de o largă participare din partea locuitorilor din judeţul 

Mureş. 

O manifestare culturală care are deja o tradiţie consolidată, în luna august 2015 

desfăşurându-se a 5 ediţie, este „Festivalul Cântecului Popular Patriotic “La Oarba și la Iernut” 

inițiat de Asociația Culturală “Pe Mureș și pe Târnavă”. Acest festival care  şi-a propus, 

„conservarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric imaterial românesc, 

prin perpetuarea cântecului popular dedicat eroilor neamului și educarea tinerilor, în scopul 

păstrării în memoria colectivă a momentelor cruciale din istoria României” s-a bucurat şi în 

acest an de sprijinul Consiliului Judeţean Mureş în baza Hotărârii  nr 45/ 2015. 

Cele expuse mai sus vin să evidenţieze şi să dovedească, fără a epuiza toate activităţile 

specifice desfăşurate, că în mandatul actual al Consiliului Judeţean Mureş, sub coordonarea 

preşedintelui Ciprian Dobre şi a vicepreşedintelui Ovidiu Dancu, cultura recunoştinţei nu este 

o noţiune abstractă ci este o valoare spirituală şi morală foarte concretă şi o prezenţă 

constantă în activitatea sa curentă. Sperăm ca şi în mandatele următoare acest spirit să fie la 

fel de viu spre folosul generaţiilor care vin după noi. 

 

Prof.univ.dr.ing. VASILE BOLOŞ, 

Consilier judeţean PSD, Preşedintele Comisiei social-culturale 

 

(Revista ”Mureșul eroic” a Filialei județene a Asociaţiei Cultul eroilor ”Ștefan Gușe”- 
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