
 

O PROBLEMĂ ÎN STADIU CRITIC 

 

 

Domnule președinte, 

Domnilor vicepreședinți, 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Este cunoscut faptul că ”Spitalul clinic județean de urgență Tg. Mureș” este o unitate 

sanitară de mare importanță pentru populația din regiunea centrală a țării. Un număr foarte 

mare de cetățeni apelează la serviciile oferite de acesta ceea ce face ca această instituție să 

aibă  un grad ridicat de importanță socială.  

În cele urmează nu intenționez să mă refer la problematica specifică activității medicale ci la 

un aspect legat de posibilitatea de acces la această instituție. Este vorba de posibilitatea de 

parcare pentru cei care sunt obligați să vină cu autoturismul.  

Am avut prilejul să mă conving pe viu, în ziua de joi 18 mai ora 10, că în parcarea spitalului, 

dar și în zona limitrofă extinsă incluzând Str. Gh. Marinescu de la intersecția cu sens giratoriu 

cu Str. 22 decembrie 1989 și până la intersecția cu sens giratoriu cu Str N. Grigorescu atât pe 

un sens cât și pe celălalt, nu exista nici un loc de parcare. Dat fiind specificul instituției 

această stare de fapt este greu de acceptat. 

Este o problemă bine cunoscută, ajunsă într-un stadiu critic, și care a făcut, în timp, obiectul 

unor preocupări în Consiliul județean Mureș (a se vedea și HCJM nr 4 din 31 ianuarie 2012) a 

căror finalitate s-a blocat din diverse motive de natură juridică și administrativă.  

Probleme similare au fost și în alte orașe din țară care însă au fost soluționate prin investiții 

adecvate. De exemplu am aflat din presă că la ”Spitalul clinic județean de urgență 

Constanța” s-a realizat, încă din anul 2012, o parcare etajată cu 265 de locuri de parcare. 

Această investiție a costat, la vremea aceea, 4 milioane de euro și a fost finanțată din fonduri 

europene.  

Plecând de la cele exprimate mai înainte și constatând că în percepția publică întreaga 

responsabilitate pentru această stare de fapt revine Consiliului Județean Mureș vă propun să 



introducem, cu celeritate, pe agenda noastră de preocupări o analiză din care să rezulte cu 

claritate care sunt responsabilitățile și gradele de libertate actuale ale Consiliului județean 

Mureș legate de soluționarea problemei parcării de la ”Spitalul clinic județean de urgență Tg. 

Mureș”. În funcție de aceste responsabilități să se stabilească apoi care ar fi, în condițiile de 

azi, modalitățile în care acestea pot fi onorate de Consiliul județean Mureș singur sau în 

colaborare cu Primăria Tîrgu Mureș. 

Cred că avem această obligație morală față de cetățenii județului nostru. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 

 

VASILE BOLOȘ, consilier județean PSD 

(Alocuțiune prezentată în ședința Consiliului județean Mureș din 25 mai 2017, publicată în 

ziarul Cuvântul liber din 30 mai 2017) 


