
O COMPLETARE LA RAPORTUL CJM 

 

Domnule preşedinte, 

Domnilor vicepreşedinţi,  

Doamnelor şi Domnilor consilieri, 

 

Raportul de activitate al Consiliului Judeţean Mureş este un document care 

evidenţiază munca depusă în cadrul acestei instituţii în anul calendaristic 2014. Este 

un raport construit astfel încât să putem cunoaşte aportul adus de fiecare 

compartiment funcţional din Consiliul Judeţean Mureş. 

Personal consider că s-au depus eforturi remarcabile pentru ca viaţa 

economică şi social- culturală a judeţului Mureş să se deruleze în bune condiţii la 

standardele de exigenţă specifice perioadei actuale . 

Cred că ar fi oportun însă să completez acest raport cu câteva  elemente 

legate de activitatea şi aportul consilierilor care constat că nu este inclus în cadrul 

documentului. Voi face acest lucru într-o exprimare de natură cantitativă apelând la o 

statistică pe care am întocmit-o , sper fară mari erori. Astfel în cadrul celor 17 şedinţe 

de consiliu au fost dezbătute şi adoptate un număr de 190 de proiecte de hotărâri 

iniţiate de executivul Consiliului Judeţean. Cred că prezintă interes  să se vadă şi 

natura acestor proiecte  de hotărâri. Situaţia acestora , în ordinea descrescândă a 

numărului acestora şi natura lor, arată  astfel :   

 Hotărâri administrative şi patrimoniale: 41; 

 Hotărâri de natură financiară:  29; 

 Organigrame şi structuri de personal: 21; 

 Cooperări cu alte entităţi:  20; 

 Licenţe de transport: 14; 

 Rapoarte şi planuri strategice: 13; 

 Componenţa unor  comisii  şi consilii: 12; 

 Reglementări de preţuri şi taxe: 9; 

 Rectificări de buget: 8; 

 Validare consilieri şi comisii: 8; 

 Aprobarea unor indicatori tehnico-econmici: 5; 

 Susţinerea unor proiecte pe rol ale  Consiliului Judeţean: 4; 



 Susţinerea unor proiecte pe rol ale unor instituţii din subordinea Cconsiliului 

Judeţean: 4; 

 Distincţii: 2.  

Îmi exprim regretul că în anul 2014 nu am avut ocazia să aprobăm o hotărâre de 

Consiliu Judeţean prin care să se promoveze un proiect major de infrastructură sau 

de natură social-economică. Poate acest lucru se va petrece în anul 2015, penultimul 

an de mandat. Locuitorii judeţului Mureş, pe care-i reprezentăm aici, aşteaptă în 

continuare acest lucru de la noi  chiar dacă valurile vieţii politice naţionale, şi implicit 

judeţene, nu sunt foarte liniştite. 

 

  Va mulţumesc pentru atenţie. 

  

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

 

(Alocuţiune o prezentată  în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 29 

ianuarie 2015) 


