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PREZENTAREA UNUI AVIZ DE COMISIE 

 

Domnule  preşedinte ,  

Domnilor vicepreşedinţi, 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

În calitate de preşedinte al Comisiei social-culturale, cred că este firesc să prezint câteva din 

elementele discutate în cadrul şedinţei acestei comisii privitor la „Planul activităţilor culturale şi 

sociale de interes public judeţean organizate, desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean 

Mureş în anul 2014”: 

În primul rând doresc să remarc că este pentru prima dată când care ni se supune aprobării 

în această formă un  astfel de plan. Acest lucru ne dă posibilitatea de a avea o imagine de 

ansmblu asupra acestui gen de activitate şi să putem evalua comparativ care este oferta de 

evenimente culturale importante a CJM făcută pentru cetăţenii judeţului Mureş dar, în acelaşi 

timp, şi care este efortul financiar care vine să le  susţină. Folosesc acest prilej pentru a reitera 

propunerea făcută anul trecut în luna iunie asupra  necesităţii elaborării unei strategii culturale a  

CJM pe un interval de timp mai mare. Acest lucru ar presupune o largă implicare a tuturor 

instituţiilor culturale din judeţ. 

A doua constatare , pe care de altfel am enunţat-o şi în plenul comisiei, este aceea  că toate 

acţiunile culturale proprii ale CJM ( Comemorarea a 70 de ani de la deportarea evreilor 

mureşeni la Auschwitz, Comemorarea  a 70 de ani de la bătălia de la Oarba de Mureş şi a 70 de 

ani de la eliberarea oraşului Tîrgu Mureş, Aniversarea a 45 de ani de funcţionare a 

Aeroportului Internaţional „Transilvania” Tîrgu Mureş,  pe actualul amplasament, 

Comemorarea a 25 de ani de la Revoluţia Română din decembrie 1989) se încadrează deplin în 

ceea ce se numeşte „Cultura recunoştinţei” . Adică sunt evenimente prin care se recunosc şi se 

omagiază meritele celor care ne-au precedat şi care prin sacrificiul lor,  respectiv prin  munca lor, 

ne-au dat posibilitatea să fim  astăzi aici unde suntem. În opinia mea acest lucru este de apreciat 

şi cred că va avea un ecou favorabil în conştiinţa generaţiilor mai tinere. 

Activităţiile pe care  CJ le realizeză în  parteneriat cu instituţii şi entităţii din domeniul cultural 

în opinia comisiei sunt, în mod potenţial, manifestări de mare ţinută : trei dintre ele fiind în 

premieră ( Gala premiilor UNITER 2014, Salonul de Carte Bookfest Mureş şi Festivalul Văii 
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Nirajului) iar patru sunt manifestări de anvergură care s-au derulat şi în anii anteriori şi 

care vor avea şi în acest an formule de desfăşurare cu noi valenţe(Festivalul 

„Peninsula”/ „Félsziget”, , Transilvania International Film Festival - T.I.F.F Tîrgu 

Mureş, Festivalul Văii Mureşului Festivalul Văii Gurghiului) 

În cadrul comisiei s-a propus să se aibă în vedere ca, pentru o cât mai bună penetrare în 

atenţia publicului mureşean şi o cunoaştere a evenimentelor organizate, promovarea acestora să 

se facă atât în limba română cât şi în limba maghiară; 

Estimăm că aceste evenimente culturale vor avea o rezonanţă majoră atât în plan judeţean 

dar în acelaşi timp judeţul îşi va marca , şi în acest fel, prezenţa  culturală  în spaţiul naţional ; 

Se impune să subliniem însă şi faptul că derularea acestor evenimente, la standarde 

acceptabile zilei de azi, impun cheltuieli care sunt semnificative. Acestea au fost incluse în 

bugetul CJM pentru anul 2014 şi credem că este foarte important ca ele să fie cât mai bine 

folosite dar în acealaşi timp să fie asigurată şi o transparenţă totală (pentru fiecare activitate în 

parte) fapt care va avea ca efect creşterea încrederii în instituţia noastră.  

În cadrul Comisiei s-a exprimat şi faptul că pe parcursul anului ar putea să apară şi alte 

propuneri de parteneriate din partea unor entităţi cu preocupări culturale care vor trebui 

analizate la momentul respectiv dar evident în limita resurselor materiale rămase disponibile.  

Doresc să fac menţiunea că la lucrările Comisiei au fost prezenţi pentru detalierii şi explicaţii: 

Dş. Mara Togănel Director de Cabinet al preşedintelui CJM, Dl. Sergiu Zereş-Consilier la Cabinetul 

Preşedintelui CJM precum şi Dl. Bartha Iosif Director executiv la Direcţia economică a CJM. 

Comisia, într-o prezenţă de patru din cei cinci membrii componenţi, a avizat în unanimitate 

proiectul de hotărâre prezentat azi în faţa consiliului. 

Vă mulţumesc pentru atenţie.  

 

Prof.univ.dr.ing Vasile Boloş, consilier judeţean PSD 

(Intervenţie în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 6 martie 2014) 

 


