
FRĂMÂNTĂRI PREELECTORALE 

 

Din punct de vedere al calendarului civic, ne aflăm în „perioadă 

preelectorală”. Toate formațiunile politice desfășoară un intens efort de 

selecționare și validare a oamenilor care-i vor reprezenta în structurile 

administrației locale la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. De 

fapt, acestea sunt structurile care, în activitatea lor de gestiune a problemelor 

de zi de zi ale comunităților, vin în contact nemijlocit cu cetățenii. Experiența ne 

spune că tocmai acești oameni sunt cei care-și asumă responsabilitatea creării 

unor condiții cât mai aproape de așteptările noastre, în ceea ce privește 

infrastructura pentru sistemele de apă-canal, drumuri, mediu, sănătate, 

învățământ, cultură; dar și proiectele, pe termen mediu şi lung, atât de necesare 

dezvoltării comunitare sub aspect socio-economic. Nu în ultimul rând, misiunea 

acestora este de a crea un cadru cât mai prielnic pentru păstrarea și dezvoltarea 

activităților productive care asigură sursele de existență, dacă se poate cât mai 

civilizate, ale populației. În zonele rurale, aceștia pot gândi și statua reguli și crea 

entități care să ofere locuitorilor șansa ca munca lor în arealul imediat, fie în 

agricultură, fie în creșterea animalelor, să fie mai eficientă și aducătoare de 

venituri mai consistente.  

Este evident faptul că, o bună parte din demersurile administrației locale 

sunt condiționate de legislația națională, rod al muncii parlamentarilor. Dar, în 

bună măsură, aceste rezultate depind şi de inteligența, tenacitatea, viziunea, 

creativitatea şi integritatea morală a aleșilor locali: primari, președinți de consilii 

județene, consilieri locali și județeni. Aceștia pot genera, în comunitățile din care 

fac parte, un climat social-economic favorabil dezvoltării acestora. Buna 

gospodărire, dar și spiritul antreprenorial, a structurilor administrației locale pot 



face ca viața comunităților să fie din ce în ce mai bună, într-un interval de timp 

rezonabil. Tocmai în această idee, responsabilitatea formațiunilor politice în a 

propune oameni competenți, integri și cu dorința de implicare reală este foarte 

mare. 

Marele istoric Nicolae Iorga afirma că: “Fiecare popor are conducătorii pe 

care îi merită”. Parafrazând cele spuse de marele savant, în situația alegerilor 

locale, putem afirma că fiecare comunitate locală are reprezentanții pe care-i 

merită în administrația locală. 

O maximă rămasă de la strămoșii noștri latini spune ”Vox populi, vox Dei”, 

în sensul că voința poporului este cea care trebuie respectată de conducătorii 

săi. Acest lucru este valabil și astăzi, cu condiția ca şi cei care-și exprimă opțiunea 

prin vot să fie responsabili și conștienți de importanța gestului lor cetățenesc, 

profund democratic și moral în același timp. În consecință, în opinia mea, votul 

locuitorilor, care va valida propunerile făcute de partidele politice, se impune a 

fi cât mai rațional și mai puțin emoțional. 

Organizația județeană Mureș a Partidului Social Democrat, cel mai mare 

partid din România, parcurge această perioadă preelectorală sub imperativele 

expuse mai sus, cu dorința de a le oferii cetățenilor din județul Mureș 

posibilitatea să-și aleagă, în ziua de 5 iunie 2016, pe cei mai merituoși 

reprezentanți în administrația locală.  

 

( Ziarul ”Telegraful de Mureș”, Tîrgu Mureș, 23 aprilie 2016) 
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