
DESPRE IMPLICARE 
 

Stimată D-nă Preşedinte, 

Doamnelor şi Domnilor consilieri, 

 

Implicarea unui cetăţean în viaţa comunităţii în care trăieşte se poate face în 

multe feluri şi cu grade diferite. De la indiferenţă faţă de problemele comunităţii până la 

găsirea şi propunerea de soluţii alternative, de interes general, şi depunerea de eforturi 

pentru materializarea acestora, scara gradului de implicare este sensibil diferită. Care 

este motivaţia acestei atitudini? Ce-l determină pe un om să–şi consume energia 

nervoasă şi bugetul de timp personal pentru ca societatea în care trăieşte să 

progreseze? Răspunsurile sunt multiple, dar cred că numitorul comun al acestora nu 

poate fi, în opinia mea, decât o conştiinţă civică, ajunsă la un anumit nivel, rezultată din 

educaţia asimilată în: familie , şcoală, biserică precum şi din contactul cu alte societăţi 

mai evoluate la care se adaugă grija nativă pentru descendenţii săi care, în mersul 

firesc al vieţii, vor urma în succesiunea naturală a generaţiilor. 

La rândul lor modalităţile şi căile de implicare sunt diferite ele putând fi practicate 

conform opţiunilor personale şi adecvate capacităţii şi personalităţii fiecăruia dintre noi. 

În ce ne priveşte, şi când afirm acest lucru am vedere faptul că sunt alături de 

Dvs membru al Consiliului Judeţean Mureş, este evident că am ales ca şi cale de 

implicare în viaţa comunităţii mureşene o cale predominant politico-administrativă în 

calitate de reprezentanţi ai cetăţenilor din acest judeţ. Consider că este o forma de 

implicare cu o mare responsabilitate individuală plecând de la premiza că am fost 

delegaţi să exprimăm şi să protejăm interesele a sute de mii de locuitori din judeţul 

Mureş. 

Fiind perioadă de campanie electorală nu-mi propun acum să pun în discuţie 

mecanismul complex prin care am primit această calitate şi care ne-a permis, evident 

exprimându-mă la modul figurat, să ocupăm fotoliile din această frumoasă sală. M-am 

gândit şi mă gândesc doar la faptul că ceea ce decidem în acest spaţiu prin votul nostru 

se transferă în viaţa materială şi spirituală a conjudeţenilor noştrii în crearea de noi 

locuri de muncă, într-un mediu mai curat, în condiţii de călătorie rutieră şi aeriană mai 



civilizate, în condiţii de îngrijire a sănătăţii la standarde mai ridicate, în ridicarea nivelului 

de pregătire în şcoli şi universităţi, în condiţii de viaţă mai bune pentru copii şi 

persoanele vârstnice aflate în dificultate, în şansa unei vieţi spirituale care să ne 

îmbogăţească sufletele. Toate acestea având ca unică rezultantă o calitate a vieţii cât 

mai apropiată de nivelul celei din ţările europene avansate pe care ne-o dorim cu toţii, 

indiferent de limba maternă.  

Viaţa a demonstrat valabilitatea unui principiu binecunoscut şi recunoscut: 

„oamenii sfinţesc locurile în care trăiesc şi muncesc”. Îmi pun întrebarea, desigur retoric, 

oare noi am „sfinţit” aceste locuri? Răspunsul pe care pot să mi-l dau este că, atât eu 

cât şi Dvs stimaţi colegi, indiferent de afilierea politică, am încercat, fiecare în felul său, 

deşi nu a fost întodeauna simplu, să facem acest lucru. Măsura în care am reuşit o vor 

aprecia concetăţenii noştrii, acum şi mai ales în viitor, când multe din proiectele puse în 

operă de către noi se vor materializa şi vor fi apoi la îndemâna lor. 

În spiritul asigurării unei continuităţi pozitive, în numele grupului de consilieri 

PSD, doresc celor care, după alegerile din 10 iunie a.c., vor constitui noul Consiliu 

Judeţean Mureş pentru mandatul 2012-2016, să poată să facă mai mult şi mai bine 

decât ceea ce am reuşit noi în actualul mandat. 

Închei mărturisind, cu titlu personal, trecând peste momentele de dispută politică 

inerente avute în timp, că m-am simţit onorat să fiu colegul Dvs în acest for şi-mi exprim 

speranţa ca şi Dvs să aveţi acelaşi sentiment reciproc. 

Vă mulţumesc, cu mult respect, pentru atenţie. 

 

  Prof.univ.dr.ing. VASILE BOLOŞ, consilier judeţean PSD  

 

(Alocuţiune rostită în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 31 mai  
2012, publicată în Ziarul „Cuvântul liber”,Tg. Mureş, 2 iunie 2012) 
 

 
 

 
 


