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O OBLIGAŢIE MORALĂ 
 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 

Doamnă şi Domnule Vicepreşedinţi, 

Doamnelor şi Domnilor consilieri, 

 

 

Dezbaterea şi aprobarea Hotărârii privitoare la susţinerea acţiunii de reparare a 

monumentului istoric “Biserica de Lemn Sf Apostoli Petru şi Pavel din Mădărăşeni” mi-a 

creat prilejul să aduc în atenţia Dvs o problemă, din aceeaşi arie de preocupări, la care, 

împreună cu colegii consilieri PSD din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, mă gândesc 

de ceva timp. Este vorba de Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş, locul unde s-au 

jertfit pentru patrie şi-şi dorm somnul de veci 11000 de eroi din cel de-Al Doilea Război 

Mondial. 

Nu cu mult timp în urmă am aflat din presă că Consiliul Judeţean Vrancea 

implementează în intervalul 2009-2013 proiectul intitulat  „Drumul de Glorie al Armatei 

Române” care-şi propune restaurarea, consolidarea precum şi introducerea într-un 

circuit turistic a mausoleelor de la Focşani, Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja alături de alte 

monumente istorice şi religioase din zonă. Valoarea proiectului se ridică la suma de 7 

milioane de euro şi este cofinanţat de Uniunea Europeanã prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013. 

Proiectul colegilor din Vrancea mă duce cu gândul la faptul că şi în cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş s-ar putea genera un proiect similar, evident la o scară mai 

mică, 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 a 11000 de eroi ne 

obligă moral la o lucrare demnă de sacrificiul acestora. 
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În materiale existente pe Internet am citit că mai există propuneri asemnătoare. 

Astfel  “Societatea cultural-patriotică “Avram Iancu” – Filiala Mureş a propus înălţarea 

unui mausoleu, după modelul celui de la Mărăşeşti, pentru cei 11 000 de ostaşi români 

căzuţi la datorie pe câmpul de onoare”. De asemenea se menţionează că „există un 

proiect intitulat "MAUSOLEU 2000” prin care Complexul memorial ar trebui să sufere 

îmbunătăţiri semnificative”. Personal nu cunosc ca aceste propuneri şi intenţii să fie în 

curs de materializare. 

Proiectul, la care m-am referit a fi promovat, va putea avea ca susţinere atât 

fonduri atrase din programele europene specifice, care sunt sau care vor fi funcţionale, 

contribuţii ale Consiliului Judeţean Mureş precum şi donaţii ale cetăţenilor şi ale 

agenţilor economici din judeţ şi din întrega ţară.  

Este evident faptul că nu aştept un răspuns imediat la această propunere dar 

cred că ea merită, prin caracterul ei care o include în elementele specifice ale culturii 

recunoştinţei, o analiză serioasă în compartimentele funcţionale de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Mureş şi apoi o decizie responsabilă. 

În încheiere îmi permit o sugestie colegială: până la luarea deciziei asupra 

propunerii făcute cred că ar fi foarte necesar să citim (sau să recitim) cartea “Epopeea 

de pe Mureş” care îi are ca autori pe Grigore Ploeşteanu, VasileT.Suciu şi Lazăr 

Ladariu. Sunt convins că acest lucru ne va ajuta să nu greşim. 

Vă mulţumesc pentru atenţie 

. 

Prof.univ.dr.ing. VASILE BOLOŞ, consilier judeţean USL(PSD) 

(Intervenţie avută în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 
Mureş din 29 noiembrie 2012 şi  publicată în: Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. 
Mureş, 4 decembrie 2012) 
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