
 
Necesitatea unei publicări 
 

 
 Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

 

  Reiterez şi în cadrul şedinţei de plen o idee pe care am expus-o în cadrul comisiei. 

  Trebuie să fac o mică paranteză. Ședinţa comisiei noastre (social-culturale)  de marţi a 

avut un caracter puţin mai deosebit, în sensul că am invitat şi presa, şi cine a mai dorit să 

participe, pentru a arăta, într-o formulă transparentă, felul în care se elaborează pregătirea 

unei şedinţe de plen care odată bine pregătită se poate derula într-un ritm mai vioi puţin.  

Să revin atunci la ideea pe care vroiam s-o expun. 

Stimaţi colegi, această activitate de susţinere a proiectelor în acele patru domenii pe 

care le propun diferite entităţi, care au dreptul prin lege să facă acest lucru, presupune un 

volum mare de muncă din partea aparatului consiliului, respectiv aparatul colaboratorilor. Aţi 

remarcat că votăm şi comisiile care vor face judecata acestor proiecte. Însă aş vrea să arăt, de 

fapt să propun, o chestiune pe care o consider că este necesară. Aş dori să arătăm comunităţii 

mureşene, de fapt, ce am aprobat în final. Ştiu că se afişează pe site-ul Consiliului judeţean, 

dar se pleacă de la premiza că gradul de accesabilitate a populaţiei la site nu este atât de mare 

pe diferite nivele de vârstă. Nu comentez acest lucru, şi chiar dacă există un oarecare cost în 

publicare, să dăm această posibilitate. 

 Anul trecut s-au aprobat 661 de proiecte în toate cele patru domenii. Cu un an înainte 

au fost 536. Deci este un volum foarte mare. Cine a parcurs această listă îşi dă seama de 

numărul mare de preocupări care există în acest judeţ, pe cele patru domenii şi care, de fapt, 

implică participarea unui număr mare de cetăţeni, cărora zic eu că trebuie să le dăm sprijinul 

necesar, care demonstrează un spirit civic dezvoltat. Aceste fundaţii, aceste entităţi, lucrează 

în mod voluntar, lucrează pentru binele semenilor lor şi acest act din partea Consiliului 

judeţean este pe deplin justificat.  

Deci concluzia mea este: dacă există posibilitatea, deşi s-ar putea că acest lucru să-l 

facă echipa noului consiliu pentru că s-ar putea ca lista să fie definitivată dincolo de luna iunie, 

să fie publicată în totalitate.  

 

(Intervenție liberă la punctul 10, în ședința Consiliului Județean Mureș din data de 28 
ianuarie 2016,  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii 
de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 
2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială )  


