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CUVÂNT ÎNAINTE  

 

 

 Respectând principiul, aplicat pe parcursul activității profesionale din 

spațiul academic în care am activat peste patru decenii, care impunea 

prezentarea unui raport sintetic al muncii depuse pe anumite intervale de timp 

consider că acesta se poate aplica/trebuie aplicat și la perioada în care am 

îndeplinit misiunea de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș. 

 Având susținerea Partidului Social Democrat, al cărui membru sunt din 

februarie 2003, și care m-a onorat cu includerea pe locurile eligibile din lista de 

candidați pentru Consiliul Județean Mureș, și cu votul de încredere al unui 

important număr de cetățeni din județ am avut calitatea, pe parcursul a patru 

mandate, 2004-2020, de consilier județean.  

 În cele patru mandate am activat în perioada 2004-2012 în cadrul 

”Comisiei tehnico economice” iar în perioada 2012-2020 în cadrul ”Comisiei 

social-culturale”, fiind și președintele acestei comisii.  

Modul în care m-am raportat la această calitate l-am exprimat într-o 

reflecție pe care am publicat-o sub titlul ”A fi sau a nu fi... consilier județean!” pe 

care am publicat-o inițial în ziarul „Cuvântul liber” din Tg. Mureș în 12 mai 2012, 

și apoi am reluat-o în volumul propriu ”Rostiri și scrieri,Editura Limes, Cluj 

Napoca, 2016”. Cele spuse atunci consider că și-au păstrat, în mare măsură, 

valabilitatea și azi.  Mi-am luat permisiunea de a o include în cadrul acestei 

”Sinteze”ca o completare a ”Cuvântului înainte”.  

Prezenta ”Sinteză a activității de consilier județean” încercă să rezume, pe 

baza documentelor incluse, străduințele depuse pentru a-mi respecta 

angajamentele făcute în fața celor care mi-au acordat votul. 
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Documentele incluse în prezenta ”Sinteză” le-am preluat din procesele-

verbale ale ședințelor de consiliu respectiv din volumele proprii pe care le-am 

publicat în timp (”Mai bine pentru cei mulți, Editura Risoprint,Cluj Napoca, 

2008”, ”Opinii și ecouri, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011”, ”Rostiri și 

scrieri,Editura Limes, Cluj Napoca, 2011., ”Dialoguri asincrone, Editura Limes, 

Cluj Napoca, 2020”). O parte din imaginile din ”Galeria foto” au ca surse ziarele 

”Zi de zi”, Punctul” și Cuvântul liber” din Tg Mureș, site-uile: 

https://www.cjmures.ro/ și https://ms.prefectura.mai.gov.ro precum și capturi 

de imagini din emisiunile de televiziune la care am participat. 

 Este firesc ca fiecare generație să reușească să o depășescă pe ce 

precedentă prin ceea ce face și prin felul în care o face, ceea ce are ca rezultat 

mersul înainte al unei comunități. Am încrederea că această regulă generală este 

valabilă și în activitatea Consiliului Județean Mureș.  

 Folosesc și acest prilej pentru mulțumi tuturor celor, în diverse feluri, m-

au ajutat, în timp, în demersurile mele de consilier județean. 

 

Tg.Mureș, 24 ianuarie 2021 

 

Prof.univ.em.dr.ing Vasile Boloș, ex-consilier județean PSD  
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A FI SAU A NU FI... CONSILIER JUDEȚEAN! 
 
 
 

Titlul de mai sus, o parafrază după o exprimare celebră, poate să inducă 
sentimentul că ne aflăm în fața unei dileme fundamentale. Oare așa fie? Evident că 
nu! A obține calitatea de ales local sau județean nu are un astfel de caracter dar, în 
același timp, reprezintă o miză importantă pentru mulți dintre noi. În ce ar consta 
această miză? În cele ce urmează voi încerca să relev, dintr-o perspectivă proprie, 
plecând de la experiența acumulată ca membru al Consiliului județean Mureș în 
perioada 2004-2012, câteva aspecte legate de această calitate sau, mai corect spus, 
despre această misiune asumată. 

Mecanismele vieții unei societăți democratice moderne impun ca deciziile 
legate de problemele majore ale prezentului și viitorului unei comunități umane să 
fie luate în cadrul unor foruri constituite din reprezentanții împuterniciți ai acesteia. 
Operația de selecție și împuternicire a acestor reprezentanți se face printr-un 
proces electoral care se desfășoară la nivelul a două paliere: localitate și județ. 
Pentru consiliile locale și consiliile județene un rol important în această selecție 
revine partidelor politice care, pe baza unor criterii bine elaborate (cel puțin așa se 
afirmă), stabilesc o listă, care este apoi supusă votului, cu o anumită ordonare a 
acestora. Persoanele propuse au, de regulă, un statut de notorietate și 
recunoaștere publică suficient de bine definit pentru ca alegătorii să-și facă 
opțiunile cu un sentiment de încredere în capacitatea acestora de a gestiona cât 
mai bine și corect problematica comunității.  

Un consilier local sau județean poate influența un anumit mers al lucrurilor 
în structura în care este ales ? Răspunsul corect este că, de unul singur, nu poate. 
Dar dacă acesta reușește să coaguleze formarea unei majorități, împreună cu alți 
consilieri, din aceeași formațiune politică sau/și din alte formațiuni, atunci el poate 
determina aprobarea unor anumite soluții pentru problemele comunității. Acest 
lucru presupune din partea consilierului o bună cunoaștere a problemelor, un 
anumit grad de profesionalism și multă bună credință în ceea ce face. Personal 
consider că a fi de bună credință înseamnă să aplici principiul „ceea ce este bine 
pentru majoritatea comunității nu poate fi neglijat sau obstrucționat”, înseamnă să 
avizezi soluții care transcend interesele de partid, înseamnă să așezi mai presus de 
orice interesul comunității. Ceea ce a supărat și supără în activitatea unui for local 
este situația când se aplică măsuri discriminatorii sau se adoptă măsuri „dedicate” 
unor grupuri în detrimentul ansamblului. Experiența mea, după o prezență de opt 
ani în Consiliul Județean Mureș, mă face să apreciez că principiul nediscriminării 
este cel mai important lucru ce trebuie avut în vedere atunci când se propun soluții 
și se iau hotărâri. 

Am constat că există percepția falsă că consilierii lucrează efectiv numai în 
plenul Consiliului județean Această componentă de activitate este, într-o exprimare 
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figurată, doar partea de la suprafața „aisbergului” care este activitatea unui 
consilier. Prezența în teritoriu, contactul direct cu cetățenii, documentarea în 
compartimentele Consiliului județean, dezbaterile din comisiile de specialitate 
constituie ponderea cea mai voluminoasă a activității acestuia. Sentimentul de 
responsabilitate comunitară este cel care apasă permanent asupra unui consilier 
care își exercită, cu bună credință, misiunea asumată. Votul în comisiile de 
specialitate dar mai ales votul din plenul Consiliului județean reprezintă punctul 
final al unui proces plin de iterații și momente de cumpănă care este parcurs, 
adeseori, cu un mare consum de energie nervoasă și care are multe secvențe în care 
secreția de adrenalină este excesivă. 

Ce pot spune după două mandate exercitate în Consiliul județean Mureș este 
că momentele de adevărată satisfacție pe care ți le oferă această muncă sunt 
puține, dar ele compensează multele momente de dificultate și neîmpliniri. 
Alegătorii sunt însă cei care judecă, cu adevărat, randamentul acestei munci care, 
aproape întotdeauna, poate fi făcută mai bine și mai eficient. 

Încercând să concluzionez reflecțiile privitoare la calitatea de consilier pot să 
afirm că a fi consilier înseamnă să fi un om care acționează în planul ideilor și al 
acțiunilor și nu doar să fi o prezență formală într-o listă nominală a unui partid sau 
alianță. Înseamnă să fi un om care generează idei și fapte utile comunității care te-
a investit prin vot în această calitate. A fi consilier însemnă să fii un om cu 
capacitatea de a înțelege prezentul și de-a anticipa viitorul comunității tale, A fi 
consilier înseamnă să fi un om care, prin ceea ce face în forul în care este ales, poate 
să-i privească în ochi, fără nici cea mai mică reținere, pe cei pe care-i reprezintă.  

Poate că cele spuse par a fi o perspectivă idealistă asupra portretului unui 
consilier local sau județean, dar în ceea ce mă privește întotdeauna mi-am luat ca 
referință standarde de activitate și moralitate cât mai ridicate pe care am considerat 
ca fiind o datorie să le ating. A fost și este o opțiune personală pe care am încercat 
să o transfer și celor cu care viața m-a pus în situația să interacționez (studenți, 
masteranzi, doctoranzi, colegi de muncă sau de partid). În acest moment temporal 
al existenței mele, îmi vine frecvent în minte maxima latină „Fugit irreparabile 
tempus” (Timpul zboară fără reîntoarcere) și constat, mereu, că nu mai pot să fac 
schimbări majore, decât mici corecții, felului meu de a fi și acționa. 

Ca unul care și-a exprimat disponibilitatea de a presta munca de consilier 
județean am încercat să demonstrez, în cele spuse mai sus, modul în care cred eu 
ce înseamnă și cum trebuie lucrat din această postură, pentru ca cei care vor 
considera că merit încrederea lor să-mi acorde votul cu cât mai puține rezerve. 
 

(12 mai 2012, Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureș; ”Rostiri și scrieri,Editura 

Limes, Cluj Napoca, 2016”) 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

 

 

 

 

Raport de activitate 

desfăşurată de Vasile BOLOŞ, consilier judeţean, 

 în perioada 24 iunie 2004–30 septembrie 2005 

 

 

 

 

Subsemnatul Vasile Boloş am devenit membru al Consiliului Judeţean Mureş 

în urma alegerilor din 6 iunie 2004 pe listele Partidului Social Democrat, fiind 

consilier judeţean la primul mandat . 

În conformitate cu prevederile Art.97 aliniatul 3 din Regulamentul de 

funcţionare al Consilului Judeţean Mureş prezint în cele ce urmează principalele 

activităţi desfăşurate în această calitate. 

După constituirea Consiliului Judeţean Mureş am fost propus şi ales  membru 

al Comisiei Economico–Financiare. 

În intervalul de raportare am efectuat următoarele activităţi: 

 Am participat la toate cele 12 şedinţe ale plenului Consiliului Judeţean 

Mureş programate în această perioadă; 

 Am participat la 23 şedinţe ale Comisiei Economico –Financiare din cele 25 

şedinţe ţinute; 

 În cadrul şedinţelor de plen ale Consilului am avut 20 de intervenţii din care 

7 au avut ca obiect propuneri privind înbunătăţirea activităţii Consiliului 

Judeţean Mureş; 

 Începând cu luna aprilie 2005 am organizat audienţe  în fiecare  zi de marţi 

(orele 16–18) în camera 80 din Sediul Consiliului Judeţean Mureş; 

 Am participat la un important  număr de acţiuni organizate de către 

Consiliul Judeţen  Mureş sau în care am reprezentat Consiliul Judeţean 

după cum urmează: 

 31 iulie 2004 – Participare la inaugurarea Primăriei din comuna Hodac; 

 8 septembrie 2004 – Întâlnire organizată de  D-na Preşedinte  Lokodi 

E. în problema spaţiilor de la Policlinica nr. 2 Tg Mureş; 

 30 noiembrie 2004 – 8 decembrie 2004 – Am  condus delegaţia  

Consiliului Judeţen  Mureş care a efectuat o vizită la Montigny 

(Franţa); 
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 23 decembrie 2004 – Şedinţă de evaluare la Aeroportul Tg. Mureş; 

 1 martie  2005 – Avizare proiecte culturale ; 

 1 aprilie 2005 (8–16) Asistenţă la cabinetul D-nei Preşedinte Lokodi 

E ; 

 5aprilie 2005 – Avizare proiecte culturale; 

 14 aprilie 2005 – Avizare proiecte culturale; 

 15 aprilie 2005 – Intâlnire  la Consiliul Judeţean Mureş cu ministrul L. 

Borbely; 

 26 aprilie 2005 – Avizare proiecte culturale; 

 3 mai 2005 – Avizare proiecte culturale; 

 9 mai 2005 – Întilnire cu reprezentanţii ONG–urilor din judeţul Mureş 

pentru realizarea unei asocieri cu Consiliul Judeşean; 

 15 mai 2005 – Insoţirea delegaţiei conduse de  primarul din Montigny 

(Franţa) Michel Laugier în vizita la Saschiz- Sighişoara; 

 30 mai 2005 – Întâlnire cu Primarul D. Florea  la Consiliul Judeţean; 

 1 iunie 2005 – Întâlnire cu comisia Economico – Financiară din cadrul 

Consilului Municipal Tg Mureş şi Primarul D. Florea la  sediul 

Primăriei; 

 11 iunie 2005 – Participare le inaugurarea Primăriei din comuna 

Vătava; 

 24 iunie 2005 – Întâlnire la Reghin cu primari de pe Valea Mureşului şi 

Valea Gurghiului ; 

 4 iulie 2005 – Întâlnire la Lunca cu delegaţia din  Montigny –Franţa 

 5 iulie 2005 – Întâlnire la la Tg Mureş cu delegaţia din  Montigny –

Franţa; 

 9 iulie 2005 – Participare la seminarul de la  Bistra Mureşului 

organizat de Prefectura Mureş; 

 22 iulie 2005– Întâlnire la Luduş cu primari din zonă; 

 28 iulie 2005– Întâlnire la Consiliul Judeţean  cu delegaţia de tineri din 

Republica Moldova şi Ucraina; 

 3 septembrie 2005 – Participare la festivitatea de inugurare a noii 

clădiri a Aeroportului Tg Mureş; 

 27 septembrie 2005 – Reuniune de de lucru cu D-na Preşedinte Lokodi 

E.. 

 

Târgu Mureş, 11 octombrie 2005  

 

 

           Vasile Boloş 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

 

 

 

 

Raport de activitate 

desfăşurată de Vasile BOLOŞ, consilier judeţean, 

 în perioada 1octombrie 2005-12 decembrie 2006 

Subsemnatul Vasile Boloş consilier judeţean,  membru al Consiliului Judeţean 

Mureş  pe listele Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederile art.52 

alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, art 92 alin.2 şi 

art.96 din regulamentul de organizare şi   funcţionare al Consilului Judeţean Mureş 

prezint în cele ce urmează principalele activităţi desfăşurate în această calitate în 

intervalul 1 octombrie 2005-12 decembrie 2006. 

De la  constituirea Consiliului Judeţean Mureş sunt membru al Comisiei 

Economico–Financiare. 

În intervalul de raportare am efectuat următoarele activităţi: 

 Am participat la  13 şedinţe ale plenului Consiliului Judeţean Mureş  din 

cele 14 susţinute  în această perioadă( la una din şedinţe fiind plecat în 

delegaţie în străinătate); 

 Am participat la 20 şedinţe ale Comisiei Economico –Financiare din cele 27 

şedinţe ţinute( cele 7  absenţe  fiind motivate) ; 

 În cadrul şedinţelor de plen ale Consilului am avut 15  intervenţii din care 5 

au avut ca obiect propuneri privind înbunătăţirea activităţii Consiliului 

Judeţean Mureş; 

 De regulă  în fiecare  zi de marţi (orele 16–18) în camera 80 din Sediul 

Consiliului Judeţean Mureş efectuez un program de audienţe pentru 

persoanele interesate; 

 Am participat la un important  număr de acţiuni organizate de către 

Consiliul Judeţen  Mureş sau în care am reprezentat Consiliul Judeţean 

după cum urmează: 

o 9 octombrie 2005 –ora 11-16 Şerbeni (Comuna Beica)-participare la 

activitatea organizată de Asociaţia  SILVANA Şerbeni ; 

o  20  octombrie 2005 ora 18 Luduş, discuţie cu cetăţeni la Casa de 

cultură; 

o 22 octombrire 2005 ora 17 Vânători discuţie cu cetăţeni privitoare la 

Referendumul pentru suspendarea primarului 

o 26 octombrie 2005 ora 9 Discuţie la Dl Vicepreşedinte Alexandru 

Frăteanu cu delegaţia de la Universitatea din Versailles Saint –Quentin 

en Yvelines(Franţa) pentru dezvoltarea de programe în judeţul Mureş 
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o 28 octombrire 2005 ora 17 Sighişoara , discuţie cu cetăţeni,Casa de 

cultură Mihai Eminescu; 

o 22 noiembrie 2005  ora 1530– Reuniune  de lucru cu D-na Preşedinte 

Lokodi E.-Probleme bugetare.; 

o 30 noiembrie 2005,ora 11-12 , Emisiune în direct la Radio SON Tg 

Mureş. (Emisiunea SONAR, redactor Mariana Cioloboc) 

o 13 decembrie  2005 ,Discuţie cu Dir Bartha probleme Proiect  Buget 

2006 

o 22 decembrie 2005, Casa Primariei Reuniune Colegiala cu aparatul 

Consiliului Judeţean 

o 6 ianuarie 2006 ora 12,  reuniune Sala Mica a Cons Jud  pentru Legea 

350/2005 privind proiéctele culturale; 

o 8 ianuarie 2006 ora 11 Sala de oglinzi Festivitatea de semnare a 

Convenţiei cu Delegaţia jud ZALA  Ungaria; 

o 12 ianuarie 2006 ora 12 Cabinet Director Bartha –Sedinta pentru 

avizarea Regulamentului pentru Proiectele Culturale 

o 19 ianuarie 2006 ora 12 Sala de oglinzi lansarea programului 

“Cetăţenia democratică “coordonat de cabinetul sentorului Ştefan 

ANTONIE 

o 21 februarie 2006 ora 17,30 Sala de oglinzi, Lansare carte Vasile T 

Suciu 

o 24 ianuarie 2006 Participare la Festivitaţile de Ziua Unirii la sediul 

Politiei Judetene; 

o Februarie 2006, reuniune privind regulamentul de organizare a 

Comisiei de selecţionare  a Comisiei de evaluare a programelor 

culturale :Dl Andras, SuciuV , Bartha I 

o 3 martie 2006 ora 16 Sala mare Consiliu Întilnire cu Dl C. Dobre ,E. 

Nicolaescu, Secretar de stat pentru agricultură Nicolae Flaviu Lazin, , 

Lokodi E ; Lansare program Fermierul, întîlnire cu primarii din judeţ 

o 15 martie 2006 Discuţie la Cons Jud cu ing. Kopacz N  -Probleme 

specifice pentru comuna  Hodac -Toaca- drumuri, alimentarea cu apă; 

o 24 martie 2006 Discuţie la Reghin  cu primari de pe Valea Mureşului şi 

de Valea  Gurghiului; 

o 28 martie 2006 Vizită cu Dna preşedinte Lokodi E  şi alţi consilieri la 

Aeroclubul din Tg Mureş 

o 6 aprilie 2006 ora14 şedinţa Comisiei de analiză a Proiectelor culturale 

pentru 2006; 

o 13 aprilie 2006 ora 13 şedinţa Comisiei de analiză a Proiectelor 

culturale pentru 2006; 

o 19 aprilie 2006 ora 12 şedinţa Comisiei de analiză a Proiectelor 

culturale pentru 2006; 

o 21 aprilie 2006 ora 10 -14 Sala de oglinzi  participare la manifestarea ” 

Dosar de excelenţă” organizată de ziarul Punctul, transmisă la Radio 

Tg Mureş şi Antena 1. Luare de cuvânt în calitate de consilier; 
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o 27 aprilie 2006 ora 12 şedinţa Comisiei de analiză a Proiectelor 

culturale pentru 2006; 

o 3 mai  2006 ora 12 şedinţa Comisiei de analiză a Proiectelor culturale 

pentru 2006; 

o 19 mai 2006,ora 18-18,45 , Emisiune în direct la Televiziunea Tg 

Mureş ( Emisiunea “ALESUL MUREŞAN”, redactor  Lucian 

Sâmpălean; 

o 23 mai 2006 ora 8,30-11 Sala mică a Consiliului întilnirea  delegaţiei 

de deputaţi din Bundestagul german pe probleme de drepturile 

minorităţilor cu grupul de consilieri judeţeni coordonat de  Dl 

Vicepreşedinte A Frăteanu;  

o 27 mai 2006 Ora13,30-18,00 Participare (împreună cu dl consilier L. 

Lădariu)  în comuna Lunca la întâlnirea cu delegaţia de la 

Montigny(Franţa) şi lansarea volumului de poezii bilingv româno-

francez al Dl. N Băciuţ. Luare de cuvânt în calitate de consilier; 

o 28 mai 2006 Participare la festivitatea de premiere a Concursului de 

pledoarii  ( Proiect susţinut parţial şi de CJM ), Universitatea Petru 

Maior. Luare de cuvânt în calitate de consilier; 

o 1 iunie 2006 0ra 12, Participare la Festivităţile legate de Ziua eroilor la 

Monumentul Eroilor din Tg. Mureş; 

o 17 iunie 2006 ora 10-12 Participare la Palatul Culturii Sala de oglinzi 

la Festivitaţile legate de ” Zilele Turco-Române “la Tg Mureş; 

o 26 iunie 2006 ora 13,.  Univ Petru Maior Participare (alături de dl 

prefect C. Dobre ) la acţiunea dedicată Zilei Internaţionale împotriva 

traficului  şi consumului de de droguri; 

o 26 iunie 2006 ora 18, Participare la Festivitatea   Ziua Drapelului 

Naţional ( Catedrala Ortodoxă şi P-ţa Trandafirilor); 

o 7 iulie 2006 Ora 10 Sala mică a Palatului Culturii  Participare la 

întâlnirea cu membrii cursanţi ai Colegiului Naţional de Apărare; 

o 8 iulie 2006 ora 11 , participare la întâlnire cu primari din judeţ  la 

Văleni –Pogăceaua , în prezenţa Dlui Deputat Vasile Puşcaş, pe 

probleme de integrare europeană); 

o 8 iulie ora 16 , participare la  Fesivalul Etnografic al Comunităţilor 

Mureş-Călimani de la Răstoliţa ; 

o 11 iulie ora 17 Întâlnire la sediul CJM Mureş, în prezenţa Dnei 

Preşedinte Lokodi E, cu Dl Ambasador al Poloniei la Bucureşti; 

o 15 iulie 2006 ora 11 , participare la emisiunea Studioului Antena 1 Tg 

Mureş cu participarea Dnei Preşedinte Lokodi E şi a consilierilor :T 

Giurgea, V Suciu, M. Amza ,  D. Oprişcan . Redactor I Roman; 

o 21 iulie 2006 0ra 17 , Participare la Vidrasău la Festivitatea Aniversării 

a 70 de ani de la înfiinţarea Aeroportului Tg Mureş; 

o 6 septembrie 2006 ora 12 Centrul municipiului Tg Mureş ,Predarea 

ambulanţei achiziţionate de Consiliul Jud Mureş şi Consiliul municipal 

Tg. Mureş pentru SMURD; 
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o 8 septembrie 2006 ora 16-18 Palatul Culturii, Participare la lansarea 

filmului „Zestrea românilor” realizat de Televiziunea română cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Mureş; 

o 16 septembrie 2006 ora 12-18 participare la Festivalul Văii Gurghiului 

de la Ibăneşti; 

o 23 septembrie 2006 ora 9-12 ,Participare la manifestarea 

„Intelectualitatea şi receptarea valorilor culturale, politice şi economice 

ale Europei moderne” la Universitatea Petru Maior, proiect susţinut 

financiar şi de Consiliul Judeţean Mureş; Luare de cuvânt în calitate de 

consilier; 

o 1 octombrie 2006  ora 11-14 satul Toaca ,comuna Hodac.  Participare 

la un eveniment omagial organizat de consiliul Hodac; Luare de cuvânt 

în calitate de consilier; 

o 4 octombrie 2006 ora 10-17 Seminar de pregătire la Consiliul judeţean  

în domeniul  Administraţiei publice  organizat de INA filiala Sibiu; 

o 22 octombrie 2006 ora 11-16 sat Şerbeni  comuna Beica, participarea 

la manifestarea „ Hai la noi în poveşti „ ediţia a II-a; Activitatea 

organizată de Asociaţia  SILVANA Şerbeni ; Luare de cuvânt în 

calitate de consilier; 

o  25 octombrie 2006 ora 11 Participare la festivităţile de la Cimitirul  

Eroilor din Tg Mureş prilejuite de Ziua Armatei Române;  Ora 18: 

Participare la o întâlnire cu veterani de război la Casa Agronomului; 

o 24 noiembrie 2006, ora 16 Casa de Cultură a Tineretului Tg Mureş, 

întâlnire cu un grup de primari din judeţul Mureş; 

o 7 decembrie 2006- Depunerea, în baza articolului nr 55 alin.1din 

Regulamentul de funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş,  a unei 

propuneri legislative pentru un proiect de hotărâre privind  „Instituirea 

şi acordarea unor burse de sprijin pentru studenţii participanţi la 

mobilităţi ERASMUS în universităţi din cadrul Uniunii Europene”; 

o Având în vedre prevederile Art.93. aliniatul 1din Regulamentul de 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş care prevede “obligaţia  

Consilierilor  judeţeni de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul 

administraţiei publice locale, urmând, în instituţiile abilitate de lege, 

cel puţin un curs de pregătire, în decursul primului an de mandat”, în 

perioada 1 octombrie 2005-30 iunie 2006 am urmat şi absolvit 

cursurile specializării de masterat  “Managementul administraţiei 

publice “ organizat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice , Juridice 

şi Administrative a Universităţii Petru Maior în colaborare cu 

Facultatea de drept  de la  Universite de Versaille Saint –Quentin en 

Yvelines.(Franţa) . 

Târgu Mureş, 12 decembrie  2006  

 

 

              Vasile Boloş 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

 

 

 

 

Raport de activitate 

desfăşurată de Vasile BOLOŞ, consilier judeţean, 

 în perioada 12 decembrie 2006-31 decembrie 2007  

Subsemnatul Vasile Boloş consilier judeţean,  membru al Consiliului Judeţean 

Mureş  pe listele Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederile art.52 

alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, art 92 alin.2 şi 

art.96 din regulamentul de organizare şi   funcţionare al Consilului Judeţean Mureş 

prezint în cele ce urmează principalele activităţi desfăşurate în această calitate în 

intervalul 12 decembrie 2006 -31 decembrie 2007. 

De la  constituirea Consiliului Judeţean Mureş sunt membru al Comisiei 

Economico–Financiare. 

În intervalul de raportare am efectuat următoarele activităţi: 

 Am participat la  13 şedinţe ale plenului Consiliului Judeţean Mureş  din 

cele 16 susţinute  în această perioadă( la două  din şedinţe fiind plecat în 

delegaţie în străinătate respectiv în ţară , la una fiind internat în spital ); 

 Am participat la 19 şedinţe ale Comisiei Economico –Financiare din cele 21 

şedinţe ţinute( cele 2  absenţe  fiind motivate) ; 

 În cadrul şedinţelor de plen ale Consilului am avut 15  intervenţii din care 5 

au avut ca obiect propuneri privind înbunătăţirea activităţii Consiliului 

Judeţean Mureş; 

 De regulă  în fiecare  zi de marţi (orele 16–18) în camera 80 din Sediul 

Consiliului Judeţean Mureş efectuez un program de audienţe pentru 

persoanele interesate; 

 Am participat la un important  număr de acţiuni organizate de către 

Consiliul Judeţen  Mureş sau în care am reprezentat Consiliul Judeţean 

după cum urmează: 

o 9 octombrie 2005 –ora 11-16 Şerbeni (Comuna Beica)-participare la 

activitatea organizată de Asociaţia  SILVANA Şerbeni ; 

o  20  octombrie 2005 ora 18 Luduş, discuţie cu cetăţeni la Casa de 

cultură; 

o 22 octombrire 2005 ora 17 Vânători discuţie cu cetăţeni privitoare la 

Referendumul pentru suspendarea primarului 

o 26 octombrie 2005 ora 9 Discuţie la Dl Vicepreşedinte Alexandru 

Frăteanu cu delegaţia de la Universitatea din Versailles Saint –Quentin 

en Yvelines(Franţa) pentru dezvoltarea de programe în judeţul Mureş 
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o 28 octombrire 2005 ora 17 Sighişoara , discuţie cu cetăţeni,Casa de 

cultură Mihai Eminescu; 

o 22 noiembrie 2005  ora 1530– Reuniune  de lucru cu D-na Preşedinte 

Lokodi E.-Probleme bugetare.; 

o 30 noiembrie 2005,ora 11-12 , Emisiune în direct la Radio SON Tg 

Mureş. (Emisiunea SONAR, redactor Mariana Cioloboc) 

o 13 decembrie  2005 ,Discuţie cu Dir Bartha probleme Proiect  Buget 

2006 

o 22 decembrie 2005, Casa Primariei Reuniune Colegiala cu aparatul 

Consiliului Judeţean 

o 6 ianuarie 2006 ora 12,  reuniune Sala Mica a Cons Jud  pentru Legea 

350/2005 privind proiéctele culturale; 

o 8 ianuarie 2006 ora 11 Sala de oglinzi Festivitatea de semnare a 

Convenţiei cu Delegaţia jud ZALA  Ungaria; 

o 12 ianuarie 2006 ora 12 Cabinet Director Bartha –Sedinta pentru 

avizarea Regulamentului pentru Proiectele Culturale 

o 19 ianuarie 2006 ora 12 Sala de oglinzi lansarea programului 

“Cetăţenia democratică “coordonat de cabinetul sentorului Ştefan 

ANTONIE 

o 21 februarie 2006 ora 17,30 Sala de oglinzi, Lansare carte Vasile T 

Suciu 

o 24 ianuarie 2006 Participare la Festivitaţile de Ziua Unirii la sediul 

Politiei Judetene; 

o Februarie 2006, reuniune privind regulamentul de organizare a 

Comisiei de selecţionare  a Comisiei de evaluare a programelor 

culturale :Dl Andras, SuciuV , Bartha I 

o 3 martie 2006 ora 16 Sala mare Consiliu Întilnire cu Dl C. Dobre ,E. 

Nicolaescu, Secretar de stat pentru agricultură Nicolae Flaviu Lazin, , 

Lokodi E ; Lansare program Fermierul, întîlnire cu primarii din judeţ 

o 15 martie 2006 Discuţie la Cons Jud cu ing. Kopacz N  -Probleme 

specifice pentru comuna  Hodac -Toaca- drumuri, alimentarea cu apă; 

o 24 martie 2006 Discuţie la Reghin  cu primari de pe Valea Mureşului şi 

de Valea  Gurghiului; 

o 28 martie 2006 Vizită cu Dna preşedinte Lokodi E  şi alţi consilieri la 

Aeroclubul din Tg Mureş 

o 6 aprilie 2006 ora14 şedinţa Comisiei de analiză a Proiectelor culturale 

pentru 2006; 

o 13 aprilie 2006 ora 13 şedinţa Comisiei de analiză a Proiectelor 

culturale pentru 2006; 

o 19 aprilie 2006 ora 12 şedinţa Comisiei de analiză a Proiectelor 

culturale pentru 2006; 

o 21 aprilie 2006 ora 10 -14 Sala de oglinzi  participare la manifestarea ” 

Dosar de excelenţă” organizată de ziarul Punctul, transmisă la Radio 

Tg Mureş şi Antena 1. Luare de cuvânt în calitate de consilier; 
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o 27 aprilie 2006 ora 12 şedinţa Comisiei de analiză a Proiectelor 

culturale pentru 2006; 

o 3 mai  2006 ora 12 şedinţa Comisiei de analiză a Proiectelor culturale 

pentru 2006; 

o 19 mai 2006,ora 18-18,45 , Emisiune în direct la Televiziunea Tg 

Mureş ( Emisiunea “ALESUL MUREŞAN”, redactor  Lucian 

Sâmpălean; 

o 23 mai 2006 ora 8,30-11 Sala mică a Consiliului întilnirea  delegaţiei 

de deputaţi din Bundestagul german pe probleme de drepturile 

minorităţilor cu grupul de consilieri judeţeni coordonat de  Dl 

Vicepreşedinte A Frăteanu;  

o 27 mai 2006 Ora13,30-18,00 Participare (împreună cu dl consilier L. 

Lădariu)  în comuna Lunca la întâlnirea cu delegaţia de la 

Montigny(Franţa) şi lansarea volumului de poezii bilingv româno-

francez al Dl. N Băciuţ. Luare de cuvânt în calitate de consilier; 

o 28 mai 2006 Participare la festivitatea de premiere a Concursului de 

pledoarii  ( Proiect susţinut parţial şi de CJM ), Universitatea Petru 

Maior. Luare de cuvânt în calitate de consilier; 

o 1 iunie 2006 0ra 12, Participare la Festivităţile legate de Ziua eroilor la 

Monumentul Eroilor din Tg. Mureş; 

o 17 iunie 2006 ora 10-12 Participare la Palatul Culturii Sala de oglinzi 

la Festivitaţile legate de ” Zilele Turco-Române “la Tg Mureş; 

o 26 iunie 2006 ora 13,.  Univ Petru Maior Participare (alături de dl 

prefect C. Dobre ) la acţiunea dedicată Zilei Internaţionale împotriva 

traficului  şi consumului de de droguri; 

o 26 iunie 2006 ora 18, Participare la Festivitatea   Ziua Drapelului 

Naţional ( Catedrala Ortodoxă şi P-ţa Trandafirilor); 

o 7 iulie 2006 Ora 10 Sala mică a Palatului Culturii  Participare la 

întâlnirea cu membrii cursanţi ai Colegiului Naţional de Apărare; 

o 8 iulie 2006 ora 11 , participare la întâlnire cu primari din judeţ  la 

Văleni –Pogăceaua , în prezenţa Dlui Deputat Vasile Puşcaş, pe 

probleme de integrare europeană); 

o 8 iulie ora 16 , participare la  Fesivalul Etnografic al Comunităţilor 

Mureş-Călimani de la Răstoliţa ; 

o 11 iulie ora 17 Întâlnire la sediul CJM Mureş, în prezenţa Dnei 

Preşedinte Lokodi E, cu Dl Ambasador al Poloniei la Bucureşti; 

o 15 iulie 2006 ora 11 , participare la emisiunea Studioului Antena 1 Tg 

Mureş cu participarea Dnei Preşedinte Lokodi E şi a consilierilor :T 

Giurgea, V Suciu, M. Amza ,  D. Oprişcan . Redactor I Roman; 

o 21 iulie 2006 0ra 17 , Participare la Vidrasău la Festivitatea Aniversării 

a 70 de ani de la înfiinţarea Aeroportului Tg Mureş; 

o 6 septembrie 2006 ora 12 Centrul municipiului Tg Mureş ,Predarea 

ambulanţei achiziţionate de Consiliul Jud Mureş şi Consiliul municipal 

Tg. Mureş pentru SMURD; 
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o 8 septembrie 2006 ora 16-18 Palatul Culturii, Participare la lansarea 

filmului „Zestrea românilor” realizat de Televiziunea română cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Mureş; 

o 16 septembrie 2006 ora 12-18 participare la Festivalul Văii Gurghiului 

de la Ibăneşti; 

o 23 septembrie 2006 ora 9-12 ,Participare la manifestarea 

„Intelectualitatea şi receptarea valorilor culturale, politice şi economice 

ale Europei moderne” la Universitatea Petru Maior, proiect susţinut 

financiar şi de Consiliul Judeţean Mureş; Luare de cuvânt în calitate de 

consilier; 

o 1 octombrie 2006  ora 11-14 satul Toaca ,comuna Hodac.  Participare 

la un eveniment omagial organizat de consiliul Hodac; Luare de cuvânt 

în calitate de consilier; 

o 4 octombrie 2006 ora 10-17 Seminar de pregătire la Consiliul judeţean  

în domeniul  Administraţiei publice  organizat de INA filiala Sibiu; 

o 22 octombrie 2006 ora 11-16 sat Şerbeni  comuna Beica, participarea 

la manifestarea „ Hai la noi în poveşti „ ediţia a II-a; Activitatea 

organizată de Asociaţia  SILVANA Şerbeni ; Luare de cuvânt în 

calitate de consilier; 

o  25 octombrie 2006 ora 11 Participare la festivităţile de la Cimitirul  

Eroilor din Tg Mureş prilejuite de Ziua Armatei Române;  Ora 18: 

Participare la o întâlnire cu veterani de război la Casa Agronomului; 

o 24 noiembrie 2006, ora 16 Casa de Cultură a Tineretului Tg Mureş, 

întâlnire cu un grup de primari din judeţul Mureş; 

o 7 decembrie 2006- Depunerea, în baza articolului nr 55 alin.1din 

Regulamentul de funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş,  a unei 

propuneri legislative pentru un proiect de hotărâre privind  „Instituirea 

şi acordarea unor burse de sprijin pentru studenţii participanţi la 

mobilităţi ERASMUS în universităţi din cadrul Uniunii Europene”; 

o Având în vedre prevederile Art.93. aliniatul 1din Regulamentul de 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş care prevede “obligaţia  

Consilierilor  judeţeni de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul 

administraţiei publice locale, urmând, în instituţiile abilitate de lege, 

cel puţin un curs de pregătire, în decursul primului an de mandat”, în 

perioada 1 octombrie 2005-30 iunie 2006 am urmat şi absolvit 

cursurile specializării de masterat  “Managementul administraţiei 

publice “ organizat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice , Juridice 

şi Administrative a Universităţii Petru Maior în colaborare cu 

Facultatea de drept  de la  Universite de Versaille Saint –Quentin en 

Yvelines.(Franţa) . 

Târgu Mureş, 12 decembrie  2006  

 

 

              Vasile Boloş 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

 

 

 

 

 

Raport de activitate 

desfăşurată de Vasile BOLOŞ, consilier judeţean, 

 în perioada 10 iulie 2008 -31 decembrie 2008  

 

 

Subsemnatul Vasile Boloş consilier judeţean, membru al Consiliului Judeţean 

Mureş pe lista Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederile art.52 

alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, art 92 alin.2 şi 

art.96 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consilului Judeţean Mureş 

prezint în cele ce urmează principalele activităţi desfăşurate în această calitate în 

intervalul 10 iulie 2008 -31 decembrie 2008, aparţinând mandatului 2008-2012. 

De la  şedinţa din data de 10 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Mureş, în cadrul 

căreia am depus jurământul de consilier pentru mandatul 2008-2012, fac parte din 

Comisia Economico–Financiară. 

În intervalul de raportare am efectuat următoarele activităţi: 

 Am participat la toate cele opt şedinţe ale plenului Consiliului Judeţean 

Mureş organizate în această perioadă; 

  Am participat la toate cele nouă şedinţe ale Comisiei Economico –

Financiare  ţinute în acest interval; 
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 În cadrul şedinţelor de plen ale Consilului am avut şase intervenţii din care 

trei au avut ca obiect propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Consiliului 

Judeţean Mureş; 

 Am participat, în măsura în care obligaţiile profesionale mi-au permis acest 

lucru, la un important  număr de acţiuni organizate de către Consiliul 

Judeţen  Mureş sau în care am reprezentat Consiliul Judeţean, după cum 

urmează: 

o 16 august 2008 ora 11-17 , participare la  Fesivalul Etnografic al 

Comunităţilor Mureş-Călimani de la Răstoliţa; 

o 6 septembrie 2008 ora 12-18 participare la Festivalul Văii Gurghiului 

de la Ibăneşti; 

o 12 septembrie 2008 participare la Festivitatea de inaugurare a 

Studioului de televiziune Realitatea TV Tg Mureş, Hotel Business; 

o 24 septembrie 2008 , întâlnire la Tg.Mureş cu primari PSD din judeţ; 

o 15 octombrie 2008 , întâlnire la Tg.Mureş cu primari PSD  din judeţ; 

o 31 octombrie 2008 , întâlnire la Tg.Mureş cu primari PSD  din judeţ; 

o  2 noiembrie 2008 ora 10-17 sat Şerbeni comuna Beica, participarea 

la manifestarea „ Hai la noi în poveşti „ ediţia a IV-a; Activitate 

organizată de Asociaţia SILVANA Şerbeni; Luare de cuvânt în 

calitate de consilier; 

o 19 noiembrie 2008, participare la o întâlnire cu reprezentanţi din 

mediul academic din Tg Mureş; 

o 20.noiembrie 2008 12-14, participare la Şedinţa Consiliului local 

Iernut; 

o 21 noiembrie 2008, participare la o întâlnire cu cetăţeni din cartierul 

1848; 

o 24 noiembrie 2008, participare la o întâlnire cu cetăţeni din cartierul 

Unirii; 

o 28 noiembrie 2008 , discuţie cu reprezentantul Fundaţiei Alpha 

Transilvană , Centrul de zi Perseverenţa; 
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o  3 decembrie  2008 ora 17,30, Sala de oglinzi, Lansare carte N. 

Bocşan ,“Andrei Şaguna –Corespondenţă-Vol.II”. 

Am publicat, în calitate de consilier judeţean, trei puncte de vedere în ziarul 

“Cuvântul liber”din Tg Mureş în numerele din: 24 iunie 2008, 3 octombrie 2008 şi 1 

noiembrie 2008. 

 

Târgu Mureş, 16 ianuarie 2009                                  

 

                                                                                

Vasile Boloș- Sinteza activității de consilier județean,  2004-2016.   33



 1 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

Consilier Vasile BOLOŞ 

Partidul Social Democrat 

Comisia Economico-Financiară 

 

 

 

 

 

 

Raport de activitate 

pentru perioada 1 ianuarie  2009–31 decembrie 2009 

 

 

Şedinţe ale Consiliului judeţean  

 Am participat la şedinţele de plen ordinare din data de : 29 ianuarie, 26 

februarie, 24 martie, 29 aprilie, 25 iunie, 30 iulie, 27 august, 24 

septembrie, 29 octombrie, 26 noiembrie, 17 decembrie. 

 Am participat la şedinţa extraordinară din 13 octombrie    

 Am absentat motivat la şedinţa ordinară din data de 28 mai  

 

Şedinţe ale Comisiei -Economico-Financiară : 

 Am participat la şedinţele comisiei din: 9  ianuarie; 27 ianuarie; 24 

februarie; 3 martie; 23 martie; 23 aprilie; 28 aprilie; 26 mai; 22 iunie; 28 

iulie; 26 august; 27 august; 10 septembrie; 22 septembrie; 12 octombrie; 

27 octombrie; 24 noiembrie; 25 noiembrie; 15 decembrie  

 

Întâlniri cu cetăţenii: 

 31 mai 2009, ora 12-14 , vizită de lucru în comuna Şăulia 

 7 iunie 2009, ora 12-14 , vizită de lucru în comuna Şăulia, 

 21 iunie 2009, ora 15 -17, participarea la manifestarea culturală Târgul 

fetelor de la Gurghiu; 

                                                 
 Raport de activitate redactat în conformitate cu modelul propus de Centrul 

pentru Politici Publice, 2009 
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 12 iulie 2009, ora 11-14 participare la manifestarea culturală; Întâlnirea 

fiilor satului din comuna Lunca; 

 23 august 2009, Participare la manifestarea culturală; Întâlnirea fiilor 

satului din satul Toaca , comuna Hodac . Luare de cuvânt; 

 30 august 2009 , Participare  la cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Valea 

Gurghiului, Ibăneşti ; 

 4 octombrie 2009 ora 10-17 sat Şerbeni comuna Beica, participarea la 

manifestarea „ Hai la noi în poveşti „ ediţia a V-a; Activitate organizată 

de Asociaţia SILVANA Şerbeni; 

 16 noiembrie 2009 Întâlnire cu cetăţeni la Cantina studenţească; 

 

Audienţe:  

Nu am avut activităţi formale de audienţe. 

Cursuri:    

Fiind consilier la al doilea mandat şi având un masterat în Managementul 

administraţiei publice (2006) nu  am participat în anul 2009 la cursuri  de 

pregătire pe teme administrative. 

Activitatea în teritoriu: 

 24 aprilie 2009 ,ora 17 , sala Grupului şcolar Iernut, întâlnire de lucru cu 

primari PSD din zona Iernut; 

 23 mai 2009,ora 17  Palatul culturii Tg Mureş, întâlnire cu primari PSD 

din judeţul Mureş; 

 14 iulie 2009, ora 11-12 primăria comunei Hodac , întâlnire cu Dl 

viceprimar ; 

 14 august 2009 , Sala de conferinţe  Business, Întâlnire cu primari PSD; 

 11 septembrie 2009, Sala de conferinţe Business, Întâlnire cu primari 

PSD; 

 30 septembrie 2009, Sala de conferinţe Business, Întâlnire cu primari 

PSD; 
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Reprezentare în comisii speciale ale consiliului: 

Am avut calitatea de preşedinte al Comisiei de analiză şi evaluarea a 

proiectelor culturale depuse spre finanţare la CJ Mureş care a avut în analiză 

un număr de 186 proiecte 

(http://www.cjmures.ro/Subventii2009/Cultura/proiecte_cistigate.xls). 

Acestea au fost analizate în plenul comisiei în cadrul a trei reuniuni, astfel: 

 27 mai 2009, ora 13  

 2 iunie 2009, ora 14  

 5 iunie 2009 ora 13  

Iniţiative: 

Nu am depus iniţiative pentru proiecte de hotărâri . 

Am făcut două propuneri în plenul consiliului: 

 Realizarea unui manual de identitate  vizuală a judeţului Mureş ( Şedinţa 

din 25 iunie 2009) 

 Acordarea unui spaţiu pentru Asociaţia Culturală „Vatra Românească 

(Şedinţa din 24 martie 2009) 

 

Amendamente la prevederile de hotărâre de consiliu: 

  Şedinţa din 24 septembrie amendament la  Proiectul  de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul 

Consultativ al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" 

Târnăveni: 

 Intervenţie în şedinţa din 29 ianuarie la punctul 2; 

 Intervenţie în şedinţa din 26 februarie  la punctul 2; 

 Intervenţie în şedinţa din 30 iulie  la punctul 6; 

 Intervenţie în şedinţa din 29 octombrie  la punctul 19; 

 Intervenţie în şedinţa din 26 februarie  la punctul 3; 
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Misiuni oficiale în străinătate:  

 Nu am efectuat misiuni în străinătate ca reprezentant al Consiliului 

Judeţean Mureş. 

 Am fost prezent la următoarele activităţi cu caracter internaţional: 

 23 ianuarie 2009 ora 17,30 sala mică CJM , participare la întâlnirea cu 

Gerd Harms, secretar de stat în cadrul cancelariei landului Branderburg şi 

Gerhard Ringman, director departament pentru Europa şi relaţii 

internaţionale a cancelariei 

 2 decembrie ora 11 Întâlnire la Dna preşedinte Lokodi E  cu delegaţia de 

la IUFM Versailles,  Franţa; 

Cu prilejul delegaţiilor oficiale efectuate în străinătate(Germania, 

Cehia, Ungaria) în calitate de prorector al Universităţii Petru Maior din 

Tîrgu Mureş am efectuat demersuri informale pentru realizarea de contacte 

cu administraţia judeţului Mureş. 

 

Alte aspecte relevante: 

 9 ianuarie 2009 ora 10 - 12  Sala mare a CJM , Participare la Şedinţa 

Asociaţiei Ecolect; 

 29 ianuarie 2009 ora 15, reuniune de lucru a liderilor de grupuri politice  

cu Dna preşedinte Lokodi Edith ; 

 31 ianuarie 2009, ora 10, sala mică CJM, Participare la reuniunea de 

lucru organizată de Dna preşedinte Lokodi Edith  privind stabilirea unor 

strategii de dezvoltare prioritare în judeţul Mureş; 

 3 februarie 2009, ora 10, sala mare CJM, Participare la festivitatea de 

instalare a dlui Marius Paşcan  ca prefect al judeţului Mureş; 

 10 februarie 2009, ora 12, sala mică CJM , Participare la semnarea 

contractului privind  „Reabilitarea si modernizarea Drumului Judeţean DJ 

142 C”, 

  25 februarie 2009, ora 14, reuniune de lucru a liderilor de grupuri 

politice  cu Dna preşedinte Lokodi Edith; 

 14 martie 2009 sala mare CJM, Participare la festivitatea de instalare a 

dlor Valentin Precup şi Cristian Ţucă ca subprefecţi a judeţului Mureş; 

Vasile Boloș- Sinteza activității de consilier județean,  2004-2016.   37



 5 

 17 martie 2009, ora 14, reuniune de lucru a liderilor de grupuri politice  

cu Dna preşedinte Lokodi Edith; 

 8 aprilie 2009, ora 19, Participare la emisiune în direct la Radio FM Tg. 

Mureş, 

 13 mai 2009, ora 20, intervenţie la Radio Tg Mureş, 

 19 mai 2009, ora 1730, Participare la emisiune în direct la TVR Tg Mureş; 

 27 mai 2009, ora 2030, Participare la emisiune în direct la TTM Tg 

Mureş; 

 5 iunie 2009, ora 2030, Participare la emisiune în direct la TTM Tg 

Mureş; 

 24 iunie 2009, ora 17, Sala de oglinzi a Palatului Culturii participarea la 

festivitatea acordării distincţiilor Cetăţean de onoare şi Pro Urbe 

 24 iunie 2009 ora 2030, Participare la emisiune în direct la TTM Tg 

Mureş; 

 27 iunie 2009, ora 18, Sala de protocol a Primăriei Tg Mureş ,  

Participare la întâlnirea cu preşedintele României Dl. Traian Băsescu, 

 1 iulie 2009, coautor al Protestului depus la CJM de un grup de consilieri 

PSD Şi PDL  şi publicat în ziarul Cuvântul liber; 

 3 iulie 2009 , ora 21, intervenţie la Radio Tg Mureş; 

  18 iulie 2009 , ora 12-16, Participare în Lăpuşna la întâlnirea cu cursanţii 

Şcolii internaţionale de vară “Armonizarea legislativă europeană în 

domeniul răspunderii persoanei juridice”; 

 20 iulie 2009, ora 14, Reuniune la CJM cu Dna Preşedinte Lokodi E; 

 24 iulie 2009, ora 12, Participare la recepţia oficiala a lucrărilor 

investiţionale cale de rulare Beta, extinderea platformei de parcare a 

aeronavelor si modernizarea balizajului luminos de mişcare de la  

Aeroportul Transilvania 

 24 iulie 2009 ora 17 Sala de Oglinzi de la Palatul Culturii,  Participare la 

festivitatea de acordare a diplomelor de excelenta a celei de-a IX-a ediţie 

a Festivalului de poezie „Lucian Blaga 

 12 august 2009, Discuţii la CJM cu Dna Preşedinte Lokodi E şi 

Vicepreşedinte C. Chirteş pentru reparaţii la drumul judeţean 153 C; 

 1 octombrie 2009 , Participare la emisiune în direct la Ştii TV  Tg 

Mureş;, împreună cu T Giurgea; 

 22 octombrie  ora 12, Întâlnire cu Dna Preşedinte Lokodi E  împreună cu 

Dl consilier M Poruţiu ; 

 28 octombrie 2009, Participare la Sala Mica a Palatului Culturii la Masa 

rotundă: "Dreptul la memorie. Perspective istorice, mărturii, dialog peste 
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timp". în organizarea Uniunii Naţionale Vatra Românească şi a 

Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI ; 

 3 noiembrie 2009 ora 20,30, Participare la emisiune în direct la TTM Tg 

Mureş; 

 18 noiembrie 2009 ora 20,15, Participare la emisiune în direct la Ştii TV  

Tg Mureş; 

 25 noiembrie 2009, Participare la emisiune în direct la PRIMA  TV  Tg 

Mureş; 

 1 decembrie 2009 Sala de oglinzi, Participare la Festivitatea acordării 

Fibulei de la Suseni ; 

 Am avut un număr 9 intervenţii scrise în presa locală , astfel:  

 Cuvântul liber: 31.01,2009; 18.02.2009; 03.03.2009; 27.03.2009; 

01.04,.2009; 01.07.2009; 19.12.2009. 

 24 ore mureşene 07.03.2009; 

 Zi de zi: 04. 11 2009. 

 

 

Târgu Mureş, 20 ianuarie  2010  

 

 

           Vasile Boloş 
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CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

Consilier Vasile BOLOŞ 

Partidul Social Democrat 

Comisia Tehnico-Economică 

 

 

 

 

 

 

Raport de activitate 

pentru perioada 1 ianuarie  2010–31 decembrie 2010 

 

 

Şedinţe ale Consiliului judeţean  

 Am participat la şedinţele de plen ordinare din data de : 28 ianuarie, 25 

februarie, 25 martie, 29 aprilie,27 mai, 24 iunie, 29 iulie, 26 august, 30 

septembrie;28 octombrie; 26 noiembrie ;16 decembrie: 

 Am participat la şedinţele  de plen extraordinare din 8 februarie, 12 august 

şi 14 octombrie; 

 

Şedinţe ale Comisiei -Economico-Financiară : 

 Am participat la şedinţele comisiei din: 26 ianuarie; 27 ianuarie; 8 

februarie; 23 februarie ; 24 februarie; 23 martie; 24 martie; 27 aprilie; 28 

aprilie; 27 mai; 22 iunie; 24 iunie; 27 iulie; 28 iulie; 12 august; 26 august;  

Întâlniri cu cetăţenii: 

 1 mai 2010, ora 10-14 Participare la manifestarea 

traditională “Măsuratul oilor” Toaca  

                                                 
 Raport de activitate redactat în conformitate cu modelul propus de Centrul 

pentru Politici Publice, 2009 
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 11 iulie 2010, ora 12 -17, participarea la manifestarea 

culturală Festivalul Etnografic al Comunităţilor Mureş-

Călimani de la Răstoliţa 

 31 octombrie 2010 ora 10-17 sat Şerbeni comuna Beica, 

participarea la manifestarea „ Hai la noi în poveşti „ ediţia 

a VI-a; Activitate organizată de Asociaţia SILVANA 

Şerbeni; 

Audienţe:  

Nu am avut activităţi formale de audienţe 

 .Am preluat şi clarficat două solicitări ale cetăţenilor: Farcaş Teodor( 

titlul de proprietate)  si Frandeş Rusalina ( asistenţă    socială ) din Toaca- 

Hodac  

Cursuri:    

Fiind consilier la al doilea mandat şi având un masterat în Managementul 

administraţiei publice (2006) nu  am participat în anul 2010 la cursuri  de 

pregătire pe teme administrative. 

Activitatea în teritoriu: 

 28 mai 2010 ora 14 Complexul Gliga-Reghin  Întâlnire cu primari PSD, 

 4 iunie 2010 Palatul Culturii Tg Mureş, Întâlnire cu primari PSD, 

 29 iunie 2010 Discuţii cu primari PSD pentru obţinerea de bilete de tabere 

pentru tinerii din comune; 

 2 iulie 2010 Palatul Culturii Tg Mureş Întâlnire cu primari PSD 

 11 noiembrire 2010 ora 16-19  Sala Complex Gliga Reghin  Întâlnire cu 

primarii PSD  

 15 decembrire 2010 ora 17  Sala Sandoria Tg Mureş Întâlnire cu primari 

PSD  

Reprezentare în comisii speciale ale consiliului: 

Am avut calitatea de preşedinte al Comisiei de analiză şi evaluarea a 

proiectelor culturale depuse spre finanţare la CJ Mureş care a avut în analiză 

un număr de 212 proiecte 
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(http://www.cjmures.ro/Subventii2010/Cultura/proiecte%20cultura%202010

.xls. ) 

Acestea au fost analizate în plenul comisiei în cadrul a patru reuniuni, astfel: 

 7 mai 2010, ora 13-16  

 17 mai 2010, ora 13-16  

 31mai 2010 ora 13-16  

 3 iunie 2010 ora 12-16  

Iniţiative: 

Am depus, în scris, o iniţiativă pentru un proiect de hotărâre( împreună cu 

D-ni  consilieri M. Poruţiu, V. Pokorny şi A. Mora ) (Propunere depusă cu 

nr  2890  din 25 februarie 2010) privitoare la  asigurarea îndeplinirii în bune 

condiţii a funcţiei de coordonare şi control a instituţiilor, regiilor autonome  

şi societăţilor comerciale  aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş . 

Această propunere  a fost respinsa conform notei nr.2890-23.03 2010 

Am făcut trei propuneri în plenul consiliului: 

 Realizarea unor acţiuni de către Organele specializate ale Ministerului de 

interne care să preîntâmpine comiterea de  infracţiuni informatice de  

către tinerii din judeţul ;Mureş ( şedinţa din 28 ianuarie 2010) 

 Realizarea unui plan de gestiune a  calităţii aerului în judeţul Mureş şi 

prezentarea acestuia în plenul Consiliului judeţean ( şedinţa din 26 august 

2010) 

 Prezentarea în plenul CJM a  agendei de priorităţi în anul 2011;( Şedinţa 

din 17 decembrie 2010 

Amendamente la prevederile de hotărâre de consiliu: 

 Intervenţie în şedinţa din 25 februarie la punctul 11; 

 Intervenţie în şedinţa din 29 aprilie  la punctul 8; 

 Intervenţie în şedinţa din 25iunie   la punctul Diverse; 

 Intervenţie în şedinţa din 29 iulie  la punctul Diverse; 

 Intervenţie în şedinţa din 12 august  la punctul 2; 

Misiuni oficiale în străinătate:  
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 Nu am efectuat misiuni în străinătate ca reprezentant delegat al 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 Am fost prezent la următoarele activităţi cu caracter internaţional: 

 10 iulie 2010 ora 17-20 Tg. Mureş, participare la 

programul  international ”Europa împreună” realizat cu 

partenerii CJM( din Germania , Irlanda , Franţa şi Marea  

Britanie) la Teatrul de vară şi Sala de oglinzi din Palatul 

Culturii 

 Cu prilejul delegaţiei oficiale efectuate în Franţa în calitate 

de prorector al Universităţii Petru Maior din Tîrgu Mureş 

am efectuat o vizită şi am avut o discuţie la primăria 

localităţii Montingny les Bretonneux cu  Dl primar Michel 

Laugier, Dl Lorrain Merckaert, director de cabinet  şi Dna 

consilier Michelle Parent  

 30 noiembrie 2010 ora 16-20 Sala Mica CJM participare la 

discuţiile cu delegaţia Provinciei Shanxi-China ; 

 

Alte aspecte relevante: 

 22 ianuarie 2010 -Prezentare mesaj aniversar la 

Televiziunea TTM 

 6 februarie 2010 ora 10 Reuniune de lucru a liderilor de 

grupuri politice  cu Dna preşedinte Lokodi Edith pentru 

bugetul CJM 2010; 

 25 februarie 2010 ora 11 Reuniune de lucru a liderilor de 

grupuri politice  cu Dna preşedinte Lokodi Edith;  

 19 martie 2010 ora 14 sala mare CJM  Participare la 

dezbaterea privind “Modalităţi de dezvoltare a 

Aeroportului Transilvania Tg Mures” 

 16 aprilie 2010 ora 14 sala mare CJM participare la 

Conferinţa internaţională „Platforma Multimodală Tîrgu 

Mureş un Hub performant în sud estul Europei 

 29 aprilie 2010 Reuniune de lucru a liderilor de grupuri 

politice  cu Dna preşedinte Lokodi Edith 
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 20 mai 2010 ora 10 Paricipare la festivitatea de deschidere 

a celei de-a X-a editii jubiliare a Festivalului Naţional 
„Lucian Blaga”,,Tg Mureş 

 11 iunie 2010, ora 11 Participare la manifestarea de 

deschidere a Incubatorului de afaceri din Parcul indiustrial 

Ungheni; 

 17 iunie 2010 Teatrul 74 Festivitatea de Lansare 

audiobooke “Poveştile oraşului “ realizat în cadrul 

proiectului cultural cu acelaşi nume de  S Bota  

 19 iulie 2010 ora 12 Reuniune de lucru a reprezentanţilor 

partidelor politice cu Dna preşedinte Lokodi Edith legată 

de propunerile  Consiliului Judeţean Cluj privind 

aeroportul Transilvania Tg Mureş ; 

 1 septembrie 2010 Sala mică CJM Participare la 

Festivitatea de premiere a echipei de popice Romgaz 

Electromureş 

 4 octombrie 2010 Participare la emisiunea “Mureşul în 

realitate” la Realitatea TV Tg Mureş 

 19 noiembrie 2010 ora 10-12, Universitatea Petru Maior  

Participare la deschiderea Conferinţei internaţionale 

“Comunicare, context, interdisciplinaritate”; 

 3 decembrie 2010 ora 10-12, Universitatea Petru Maior  

Participare la deschiderea  Conferinţei internaţionale 

“Dreptul penal-actualitaţi şi perspective”  

 Am avut un număr 11 intervenţii scrise în presa locală , 

astfel: Cuvântul liber: 07.01.2010; 18.05.2010; 

08.06.2010; 29.06.2010; 03 08 2010(2 

articole);04.09.2010; 20.10.2010;17.11.2010; 08.12.2010; 

31.12.2010 

Târgu Mureş, 10 ianuarie  2011  

           Vasile Boloş 
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CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

Consilier Vasile BOLOŞ 

Partidul Social Democrat 

Comisia Tehnico-Economică  

 

 

 

 

Raport de activitate 

pentru perioada 1 ianuarie  2011–31 decembrie 2011 

 

 

Şedinţe ale Consiliului judeţean  

 Am participat la şedinţele de plen ordinare din data de : 25 ianuarie, 

10 februarie, 24 martie, 28 aprilie,26 mai, 22 iunie, 18 august, 22 

septembrie, 27 octombrie, 24 noiembrie, 20 decembrie. 

 Am absentat motivat la sedinţa din 28 iulie fiind în concediul de 

odihnă legal  

 Am participat la şedinţele  de plen extraordinare din: 11 ianuarie, 18 

aprilie,7 iulie şi 6 septembrie; 

 

Şedinţe ale Comisiei Tehnico-Economice: 

 Am participat la şedinţele comisiei din: 24 ianuarie; 25 ianuarie; 4 

februarie; 8 februarie ; 22 martie; 23 martie; 18 aprilie; 27 aprilie; 26 

mai; 20 iunie; 24 iunie, 16 august; 18 august;5 septembrie, 21 

septembrie, 25 octombrie, 26 octombrie, 21 noiembrie, 23 noiembrie, 

19 decembrie. 

 Am absentat motivat la şedinţele de comisie din 27 iulie; 28 iulie fiind 

în concediul de odihnă. 

Întâlniri cu cetăţenii: 

 9 iulie 2011, ora 12-18 Participare la manifestarea culturală Festivalul 

Etnografic al Comunităţilor Mureş-Călimani de la Răstoliţa  

 27 august 2011, Participare  la manifestarea culturală Festivalul Văii 

Gurghiului, de la Ibăneşti; 

                                                 
 Raport de activitate redactat în conformitate cu modelul propus de Centrul 

pentru Politici Publice, 2009 
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 18 decembrie 2011, Participarea la manifestarea organizată de 

Asociaţia SILVANA Şerbeni;  

Audienţe:  

 Nu am avut organizate activităţi formale de audienţe 

 Am preluat si clarificat  solicitările cetăţenilor: Iacob Zaharia (titlul de 

proprietate)  si Gliga Ioan ( problemă de asistenţă   social-medicală) 

din Toaca- Hodac;  

Cursuri:    

 Fiind consilier la al doilea mandat şi având un masterat în 

Managementul administraţiei publice (2006) nu  am participat în anul 2011 

la cursuri  de pregătire pe teme administrative. 

Activitatea în teritoriu: 

 19 februarie 2011, Palatul Culturii Tg Mureş, Întâlnire cu primari 

PSD; 

 14 noiembrie 2011 Casa sindicatelor Tg Mureş Întâlnire cu primari 

PSD; 

 8 decembrie 2011 Casa sindicatelor Tg Mureş Întâlnire cu primari 

PSD; 

 

Reprezentare în comisii speciale ale consiliului: 

 Am avut calitatea de membru al Comisiei de analiză şi evaluarea a 

proiectelor culturale depuse spre finanţare la CJ Mureş până la faza de 

analiză a acestora când la solicitarea proprie m-am retras pentru a evita o 

situaţie de conflict de interse. 

Iniţiative: 

 Depunerea la CJM a Propunerii cu nr 1574 31. 01. 2011 privind 

necesitatea intervenţiei în plenul CJM a şefilor comisiilor de 

specialitate la prezentarea propunerilor de hotărâri; 
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 Intervenţie scrisă la Preşedintele CJM privind clarificarea unor aspecte 

legate de reprezentarea judeţului Mureş la Bruxelles alături de judeţele 

Harghita şi Covasna; 

 Depunerea, alături de alţi 13 consilieri  judeţeni,  a unei propuneri  

privind organizarea unui referendum local în vederea consultării 

cetăţenilor din judetul Mureş privind desfiinţarea judeţului Mureş ca 

urmare a propunerii avansate de Preşedintele ţării dl Traian Băsescu; 

Amendamente la prevederile de hotărâre de consiliu: 

 10 februarie 2011 Intervenţie în plenul CJM la 2.”Proiect de hotărâre 

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui 

imobil din domeniul public al statului, în domeniul public al judeţului 

Mureş”; 

 24 martie 2011 Intervenţie în plenul CJM la punctul 11 “Proiect de 

hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş 

şi Penitenciarul Tîrgu Mureş”; 

 26 mai 2011 Intervenţie în plenul CJM la punctul 13.”Proiect de 

hotărâre privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat 

la instituţiile de cultură subordonate”, 

 7 iulie 2011 Intervenţie în plenul CJM la punctul 1. „Proiect de 

hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea 

consultării cetăţenilor din judeţul Mureş asupra desfiinţării judeţului, 

prin modificarea limitelor teritoriale ale acestuia” 

 22 septembrie 2011 Intervenţie în plenul CJM la punctul 3. “Proiect 

de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi  Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş în vederea 

organizării festivităţii de premiere a celor mai performante firme din 

judeţul Mureş – Topul firmelor 

 24 noiembrie 2011, Intervenţie în plenul CJM la punctul 5.”Proiect de 

hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 

anul 2011”; 

 

Misiuni oficiale în străinătate:  

 Nu am efectuat misiuni în străinătate ca reprezentant delegat al 

Consiliului Judeţean Mureş.Singura activitate cu caracter internaţional la 

care am aparticipat în calitate de consilier a fost:  
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 1 februarie 2011, Participare la întâlnirea  Delegaţiei Provinciei  

Luxembourg( Belgia)  de la Primaria Tg. Mureş; 

 

Alte aspecte relevante: 

 8 ianuarie 2011, Reuniune de lucru a liderilor de grupuri politice  cu 

Dna preşedinte Lokodi Edith pentru bugetul CJM 2011; 

 1 aprilie 2011, Palatul culturii,  Participare la  Şedinţa de deschidere a 

Olimpiadei naţionale de matematică; 

 8 aprilie 2011, Participare la  Festivitatea de încheiere a lucrărilor de 

restaurare a Palatului administrativ al CJM;  

 3 mai 2011 reuniune de lucru a Comisiei de analiză şi evaluare a 

proiectelor culturale depuse spre finanţare la CJM; 

 5 iulie 2011, Palatul administrativ, Participare la deschiderea ediţiei a 

VII-a a Şcolii de vară „Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de 

învăţământ la începutul mileniului III”, manifestare organizată de 

Filiala Cluj a Academiei Române / Centrul de Studii Transilvane şi de 

Guvernului României / Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni; 

 17 septembrie 2011, Participare la CJM la simpozionul: „Drumul 

regiunii autonome Alto Adige Sudtirol din Italia, o fostă problemă- un 

succes actual ca regiune multilingvistă din Europa"; 

 5 octombrie 2011, Participare la  o emisiune a studioului Realitatea 

TV Tîrgu Mureş;  

 15 octombrie 2011, Participare la SC IRUM Reghin  la manifestarea 

de lansare a tractorului TAF2010 ; 

  27 octombrie 2011, Participare la ceremonia de inaugurare a centrului 

de documentare American Corner integrat în cadrul Bibliotecii 

Judeţene Mureş în prezenţa ambasadorului SUA la Bucureşti , Mark 

Gitenstein;  

 27 octombrie 2011,  Participare  şi prezentarea unui mesaj la 

deschiderea manifestării ştiinţifice “European Integration Betwen 

Tradition And Modernity “ de la Universitatea Petru Maior din Tîrgu 

Mureş; 

 30 octombrie 201, Participare la emisiunea “Dialog de weekend” la 

studioul  Antena 1 Tărgu Mureş; 
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 7 noiembrie 2011, Participare la o emisiune  a studioului Realitatea 

TV Tîrgu Mureş;  

 11 noiembrie 2011 ora 11 , Participare la Dezbaterea organizată de 

Prefectura Mureş şi CJM privind stadiul proiectului pentru Platforma 

modală Tg Mures; 

 Am avut un număr 12 intervenţii scrise în ziarul Cuvântul liber, astfel:  

 7 ianuarie 2011, “Inechitatea- constanta actualei 

guvernări” 

 1 februarie 2011, „Despre legitimitatea aleşilor”   

 10 februarie 2011, „Consideraţii privind formarea USL” 

 22 februarie 2011, „Reflecţii despre o conferinţă”  

 24 februarie 2011, „O alocuţiune nerostită”   

 12 martie 2011, „Meritocraţia şi partidele”   

 28 mai 2011, „Gânduri despre viitorul României” ; 

 8 iulie 2011, „Punct de vedere”  

 17 august 2011, „Politicieni karaoke” ; 

 21 octombrie 2011, „Respect şi gratitudine „ 

 25 Noiembrie 2011, „Luare de poziţie” 

 29 decembrie 2011, „ Urare de Anul Nou” 

 

 Târgu Mureş, 16 ianuarie 2011  

 

 

           Vasile Boloş 
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INTERVENȚII ÎN CADRUL CJM 
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MULȚUMIRI* 

 

  

Voi fi foarte scurt. Aş dori să adresez în 

numele Institutului de Cercetări Socio-Umane al 

Academiei şi al Universităţii Petru Maior mulţumiri 

pentru ajutorul acordat la această acţiune† deosebit 

de prestigioasă şi la care oaspeţii străini au remarcat 

implicarea autorităţilor locale. Dânşii au remarcat şi 

vreau să vă spun acest lucru.  

O remarcă cu caracter personal, sper să nu se 

supere colegii mei. Consider că în mod corect trebuie 

să ne adresăm în sală: „doamnelor şi domnilor 

consilieri”. 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

                                                 
* 7 octombrie 2004, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș, Pct. Diverse. 
† Acțiunea se referă la Colloque „Roumains en France, 

Français en Roumanie”  
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O PROPUNERE* 

 

  

Stimaţi colegi,  

 

Săptămâna trecută am îndeplinit misiunea de a 

însoţi o delegaţie la Montigny le Bretonneux în 

Franţa….Eu sunt un consilier nou, dar la 

Universitatea Petru Maior răspund de relaţiile 

internaţionale şi cercetarea ştiinţifică…..Aş adresa o 

propunere:…mi s-ar părea firesc să existe o 

informare….periodică în ceea ce priveşte relaţiile 

internaţionale ale Consiliului Judeţean şi modul în 

care se desfăşoară aceste relaţii, deoarece este o 

chestiune delicată şi care trebuie să aibă un 

randament, după părerea mea, bine conturat şi bine 

stabilit. De aceea propun ca în perioada următoare să 

existe o astfel de informare. 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

 

                                                 
* 16  decembrie 2004, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș Pct Diverse 
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APRECIERI LA UN RAPORT* 

  

Am parcurs raportul prezentat şi într-adevăr 

conţine extrem de multe informaţii. Aş avea o 

sugestie dacă se poate. Materialul pentru a fi făcut 

public şi pentru a putea fi consultat de masa de 

alegători pe Internet, cred că ar trebui refăcut într-o 

altă ordine. După părerea mea ar trebui să se 

pornească altfel…. Punctul doi mi se pare mai 

important. Să începem cu investiţiile, nu pe prima 

pagină să fie revista pompierilor. ….Eu cred că 

trebuie structurat foarte… pe capitole şi să aibă 

anexe care să conţină date comparative: ce s-a 

propus, ce s-a făcut. Pentru că aşa, eu nu îmi dau 

seama exact în ce măsură ceea ce s-a propus s-a şi 

realizat. ……… 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

 

 

                                                 
* 17  februarie 2005, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș Pct 1. Raport privind activitatea desfăşurată 

de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2004. 

. 
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DESPRE COLABORĂRILE EXTERNE*  

 

 

Vreau să mă refer la titlul „Programul 

colaborărilor externe”, pagina 56. 

 Este o menţiune făcută foarte corect în care se 

spune că un accent deosebit se va pune pe 

promovarea de parteneriate în diferite domenii de 

activitate, proiecte comune care să valorifice 

potenţialul economic al judeţului Mureş. 

Sigur, este un deziderat foarte important, dar aş 

dori să relatez o experienţă pe care am avut-o. când 

am însoţit o delegaţie belgiană care a vizitat 

universitatea noastră şi am vrut să aflăm care sunt 

localităţile din Mureş care au contacte cu localităţi 

similare din Belgia. După părerea mea trebuie 

cunoscute relaţiile unităţilor din judeţul Mureş cu 

localităţi similare din Comunitatea Europeană. De 

aceea aş propune să existe un document care să 

evidenţieze toate relaţiile…unităţilor din judeţul 

Mureş cu alte unităţi din Europa….. Propun ca 

această chestiune, dacă se poate rezolva, să fie 

inclusă tot în acţiunile Consiliului Judeţean pentru că 

aceste unităţi ar trebui sprijinite în relaţiile lor 

externe. După părerea mea este important să avem 

                                                 
* 17 februarie 2005, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș Pct 2. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Programului acţiunilor economico–sociale din 

coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2005 şi a 

propunerilor pentru anul 2006. 
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contacte cu ţări care acum au intrat în Uniunea 

Europeană pentru a vedea cu ce probleme se 

confruntă şi cum le rezolvă. Nu am acum o 

propunere concretă, dar… ştiu că s-au făcut diferite 

contacte cu regiuni din Europa,… Nu ştiu 

demersurile dvs sau ale altcuiva din conducerea 

Consiliului Judeţean. Undeva ar trebui incluse,…. în 

acest capitol….. Consider că este un capitol foarte 

important pe care trebuie să îl folosim cu maxim de 

randament. 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 
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FESTIVALUL PENINSULA*  

 

 

Eu trăiesc în mijlocul tinerilor şi, de la bun 

început, vă spun că voi vota pentru această convenţie 

de colaborare. …..Aş vrea să fac următoarea 

remarcă: constat că se introduc formule elastice şi 

formule noi care să rezolve problemele care apar pe 

parcurs. O serie întreagă de manifestări au ciclicităţi 

şi se cunosc cu cel puţin șase luni înainte. Eu 

consider că este necesar ca în anul următor să 

introducem aceste elemente, care sunt deja 

previzibile,…. în proiectul de buget sau să stabilim 

faptul că vrem să fim parteneri. Din timp să facem 

cunoscute instituţiile care vor să devină partenere cu 

instituţia Consiliului Judeţean. Este vorba de 

parteneri ….aşa cum s-a făcut distincţia între cele 

două tipuri de manifestări, pentru a stinge aceste 

subiecte de discuţie care pot să aibă şi interpretări, 

privite fiind din diferite unghiuri. 

 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

 

                                                 
* 23 iunie 2005, Intervenție în ședința Consiliului Județean 

Mureș Pct 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea 

convenţiei de cooperare cu Asociaţia „SZIGET” din Tîrgu 

Mureş în vederea organizării Festivalului „Peninsula”, în 

perioada 27-31 iulie2005 
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VALER POP*  

 

 

Am să vorbesc mai mult în calitatea mea de 

universitar.  

E un moment dificil, delicat, fie că predăm 

ştafeta la sfârşitul activităţii, fie la o perioadă 

intermediară…….Dr Valer Pop, o personalitate 

binecunoscută în comunitatea noastră, a făcut ca 

instituţia Muzeului Judeţean să-şi îndeplinească 

misiunea pe care a avut-o la parametrii pe care i-a 

avut la momentul respectiv. Faptul că domnia s-a îşi 

încheie misiunea face ca o mare majoritate a celor 

care l-au cunoscut să regrete acest lucru, dar trebuie 

să luăm lucrurile aşa cum sunt ele şi consider că în 

acest moment se cuvine să-i adresăm domnului 

director felicitările noastre pentru felul în care şi-a 

îndeplinit misiunea şi pentru felul în care a înţeles să 

transfere comunităţii mureşene valorile spirituale ale 

zonei în care trăim. Misiunea pentru cel care vine, 

este foarte grea pentru că trebuie să ridice activitatea 

la noi standarde şi consider că prezenţa dânsului în 

comunitatea Muzeului este un lucru necesar pentru a 

transfera o parte din experienţa sa şi pentru a asigura 

o trecere normală, lină spre o nouă etapă de 

dezvoltare a acestei instituţii. Eu îi urez sănătate şi îi 

adresez urări de succes în continuare în activitatea sa, 

pentru că am constatat că foarte mulţi intelectuali, 

                                                 
* 4 august 2005, Intervenție în ședința Consiliului Județean 

Mureș Pct 13.Proiect de hotărâre privind eliberarea din 

funcţie a directorului Muzeului Judeţean Mureş 
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după ce îşi termină activitatea, devin mult mai 

productivi în scris, valorifică o parte din tot ceea ce 

au cunoscut şi consider că şi Domnia sa va avea 

multe de scris în continuare. 

 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 
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CHESTIUNI REGULAMENTARE*  

   

 

 

 

 Eu citesc cu foarte mare atenţie presa locală şi 

ce este legat de Consiliul Judeţean.Constat că multe 

lucruri sunt interpretate mai mult sau mai puţin 

correct… 

Problemele legate de viaţa din Consiliul 

Judeţean, consider că trebuie să le aflăm direct de 

aici şi mă refer la art.92 care spune, ”schimbările 

survenite în activitatea consilierilor în timpul 

exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă 

consilierilor judeţeni, în cel mult 10 zile de la data 

producerii acestora”.  

Am citit că există unul sau doi membri ai 

Consiliului judeţean care şi-au schimbat gruparea 

politică de care aparţin. Vă rog să confirmaţi dacă 

este adevărat şi acest lucru este valabil în momentul 

de față. 

 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

 

                                                 
* 4 august 2005, Intervenție în ședința Consiliului Județean 

Mureș Pct. Diverse 
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NUMIRE REPREZENTANȚI* 

 

 

  Vreau să spun că subscriu la cele spuse de 

domnul L. Lădariu referitor la alegerea făcută pentru 

reprezentantul judeţului.  

Aş dori să-mi spun şi eu un punct de vedere. 

Există o practică, ca reprezentanţii unei unităţi, 

înainte de a fi numiți de Dvs, prin decizia pe care o 

daţi, să fie totuşi „audiați” de una din comisiile 

judeţene? Nu ar fi o jignire, ci o chestiune de bun 

simţ, ca procedură,…. ca regulă, pentru că în viitor 

vor fi probabil multe astfel de manifestări unde vor 

participa reprezentanţi ai judeţului. Nu ar fi o 

subestimare ci doar o dorinţă de a cunoaşte aceşti 

reprezentanţi. 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

 

                                                 
* 29 septembrie 2005, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș Pct 12. Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea convenţiei cu  Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România privind închirierea spaţiilor necesare 

Consiliului Judeţean Mureş la Biroul de Reprezentare   de la 

Bruxelles 
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MEMBRI UE*  
 

 

Dl consilier Boloş :Având în vedere că sunt 

mai puţin de 450 de zile până când vom deveni 

membri ai U.E. consider că este util ca în şedinţele 

consiliului judeţean să se prezinte diferite informări 

din partea Direcţiei de Integrare Europeană … 

specifice judeţului Mureş legate de acest aspect. Eu 

cred că acest lucru este important pentru ca 

comunitatea judeţului să vadă că în Consiliul 

Judeţean există preocupare în acest sens, ,Pentru că 

în perioada următoare lucrurile se vor 

precipita….este o propunere la care vă rog să vă 

gândiţi. 

D-na preşedinte Lokodi: În ziarul „24 Ore” 

biroul de Integrare Europeană, lunar prezintă două 

pagini întregi în care prezintă activitatea lor. 

Dl consilier Boloş: Nu…. aceea este o formă 

pasivă. Noi o lansăm…. dar nu se dezbate şi noi 

trebuie să avem posibilitatea să dezbatem aceste 

lucruri. Cu tot respectul, consider că este necesar şi 

util acest lucru. Pe ordinea de zi trebuie să figureze şi 

aşa ceva 

 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

. 

                                                 
* 29 septembrie 2005, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș Pct Diverse 
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DESPRE RELAȚIILE INTERNȚIONALE*  

 

 Nu pot să nu iau cuvântul la acest punct, 

deoarece o bună parte a activităţii mele profesionale 

se referă la relaţiile internaţionale. 

 Consider că aceste deplasări în străinătate sunt 

de fapt misiuni şi aşa trebuie interpretate.  Am mai 

făcut această propunere, în sensul că în plenul 

Consiliului Judeţean trebuie prezentată o informare 

despre misiunea în străinătate şi felul în care ea a fost 

îndeplinită.  

Faptul că un consilier care a avut o deplasare 

în străinătate face o informare de trei minute nu mi se 

pare un abuz.  În felul acesta toata lumea ştie ce s-a 

petrecut şi care au fost rezultatele. Pe de altă parte 

consider că alegerea acestor misiuni este o chestiune 

care cade în sarcina doamnei preşedinte……Dânsa 

face o comparaţie între multitudinea de invitaţii care 

vin sau multiplele variante, în sensul că: alegem 

domeniile în care dorim să dezvoltăm relaţii, cu ce 

comunităţi, care sunt relaţiile tradiţionale care trebuie 

păstrate……Foarte mulţi dintre cei care au relaţii cu 

străinătatea ştiu că legăturile directe, legăturile dintre 

oameni sunt foarte importante. Străinii ţin foarte mult 

la continuitate şi ţin mult la reciprocitate. 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

 

                                                 
* * 20 decembrie 2005, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș Pct Diverse 
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SPRIJIN PRNRU ETNIA ROMILOR* 

 

 

Nu am nici cea mai mică rezervă în a susţine 

această propunere, dar vreau să folosesc această 

ocazie pentru a vă face cunoscut faptul că există o 

politică guvernamentală în ce priveşte romii. De 

exemplu la Universitatea Petru Maior s-au alocat în 

acest an 32 de locuri special rezervate pentru etnia 

romilor. Şi dacă faţă de anii trecuţi, când …. în 

procedura de admitere, dacă după prima sesiune nu 

se ocupau locurile le dădeam altor candidaţi, anul 

acesta locurile vor rămâne şi în sesiunea din toamnă 

tot pentru etnia romă, pentru că instrucţia şi educaţia 

lor este foarte importantă. …Consider că tot ce 

facem în acest sens nu face decât să îmbunătăţească 

condiţiile de viaţă de  existenţă în această 

comunitate, în această etnie. 

 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

 

                                                 
* 11 mai  2006, Intervenție în ședința Consiliului Județean 

Mureș, Pct 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea 

convenţiei de cooperare cu Programul Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare, în vederea înfiinţării „Centrului de 

Sprijin Social pentru Comunităţile de Romi” 

.   
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MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 40 

 
 
 

Alesul mureşean
1
 

 

 

Reporter: Bună seara, stimaţi telespectatori. E vineri seara, aşa că ne întâlnim 
cu alesul mureşean. De data aceasta, un ales în Consiliul Judeţean, este vorba de dl. 
Vasile Boloş, consilier judeţean PSD. Bine aţi venit! 

Vasile Boloş: Va mulţumesc. Bună seara! 
Reporter: Câteva cuvinte pentru cei care poate încă nu-l cunoaşteţi, pentru cei 

care în schimb aţi fost studenţi la Universitatea „Petru Maior” sunt sigur că l-aţi 
cunoscut în calitatea Dânsului de rector sau de profesor dacă aţi urmat cumva 
ingineria, iar dacă sunteţi în prezent studenţi, probabil că l-aţi cunoscut în calitate de 
prorector. Ne vom referi şi la această parte a carierei didactice, însă vom vorbi şi 
despre politică. De ce aţi intrat în politică şi de ce în PSD?  

Vasile Boloş: Ex abrupto…O întrebare fără nici un preludiu. Intrarea mea 
politică aş putea s-o localizez temporal în 2003, deci în martie 2003 am făcut o 
afiliere la Partidul Social Democrat. Eram înspre finalul carierei de rector, deci a 
funcţiei de rector şi noua Cartă a Universităţii, care a fost amendată în anul 2000, îmi 
permitea acest lucru. Până în acel moment nu erau compatibile activităţile politice cu  
funcţiile de conducere ale Universităţii Petru Maior. În alte universităţi era acceptat 
acest lucru. De ce în PSD? Pentru că... consider că… De fapt, apartenenţa mea la 
această formaţiune  politică este legată de doctrina partidului în mod deosebit şi de 
formaţia mea pe care am dobândit-o în timp . Aş putea spune chiar că am şi 
antecedente în familie, tatăl meu a fost membru PSD în perioada ’45-’48 în Partidul 
Social Democrat condus de Titel Petrescu, ulterior fiind absorbit de către Partidul 
Comunist Român, formându-se Partidul Muncitoresc Român şi după aceea exclus din 
partid şi o serie întreagă de complicaţii pentru cariera mea viitoare. M-am format într-
un mediu în care sunt specifice elementele doctrinei social democrate, şi eu cred în 
general multă intelectualitate, şi de la noi, şi din altă parte, au înclinaţii spre stânga.  

Reporter: Se spune că în prima parte a vieţii, mai în tinereţe, când încă suntem 
plini de energie, nu ne gândim atât de mult la ziua de mâine suntem mai mult de 
dreapta, iar apoi spre partea de maturitate devenim brusc de stânga. E adevărat? 

Vasile Boloş: Nu ştiu dacă brusc, dar aşa, uşor, uşor, se poate considera că fiind 
de stânga, începi să-i dai seama că totuşi societatea trebuie să aibă grijă de membrii 
săi şi anumite lucruri trebuie totuşi să se desfăşoare cu acordul statului şi nu putem 
lăsa societatea prin regulile ei aspre şi dure să ducă spre un mers care să ajute pe toţi 
membrii societăţii. Sigur, solidaritatea socială nu este totuna cu caritatea. Să facem 
deosebire între aceste lucruri. În doctrina social democrată, solidarismul presupune să 
                                                 
1 Transcrierea emisiunii realizate în direct „Alesul mureşan” din data de 19 mai 2006  
la Televiziunea Tg. Mureş, realizator Lucian Săcălean 
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asigurăm dreptul la muncă tuturor şi prin muncă cinstită să-şi dobândească cele 
necesare existenţei. 

Reporter: Cam greu să asigurăm dreptul asta. Au renunţat şi alţii mai social 
democraţi decât românii la o astfel de idee. 

Vasile Boloş: Au renunţat, dar cel puţin la noi în România, în momentul de faţă 
consider că aceasta este soluţia, adică trebuie muncit. Trebuie să asigurăm multor 
oameni să aibă posibilitatea să-şi exercite drepturile. 

Reporter: Păi ştiu unde. Poate la căpşuni în Spania, c-am văzut că-i un mod. A 
început pe vremea guvernării PSD. Nu eraţi încă membru, e-adevărat. A început cu 
culesul căpşunilor în Spania, şi-acuma… 

Vasile Boloş: Sigur. Oamenii sunt obligaţi să găsească soluţii pentru existenţă. 
Dacă nu există alternative, ei şi le găsesc singuri, şi poate  nu ştiu dacă e cea mai 
fericita soluţie, dar este una dintre soluţiile pe care mulţi români au găsit-o de a-şi 
câştiga existenţa printr-o muncă cinstită, undeva unde li se dă o şansă. Dar eu cred că 
suntem obligaţi să le dăm o şansă aici.  

Reporter: Înseamnă că ar trebui să cultivăm şi noi căpşuni. 
Vasile Boloş: Nu neapărat căpşuni. Putem să cultivăm multe. 
Reporter: Da, putem. Din păcate n-o facem. Spuneam că o să ne referim şi la 

cariera universitară. V-aţi născut în judeţul Cluj, mai precis la Turda. Aţi ajuns la Tg. 
Mureş şi aţi rămas la Tg. Mureş. 

Vasile Boloş: Da, am ajuns la Tg. Mureş, mai precis în iulie 1970, prin 
repartiţie guvernamentală, am fost repartizat inginer stagiar la Întreprinderea de 
Maşini Textile din Tg. Mureş. Şi am rămas aici. 

Reporter: Iar de la Maşini Textile, la Universitate. A fost un pas. 
Vasile Boloş: De fapt, am avut o repartiţie pentru învăţământul superior, dar 

regulile acelor vremuri presupuneau ca intrarea la catedră presupune doi ani de 
activitate practică, şi cei doi ani i-am prelungit rămânând la Tg. Mureş. M-am 
căsătorit, de altfel şi soţia mea fiind la Tg. Mureş, în anul 1976, odată cu crearea 
Institutului de Învăţământ Superior la vremea aceea, de fapt în cadrul Institutului 
Pedagogic s-au înfiinţat secţiile de subingineri, atunci am intrat asistent stagiar şi 
după aceea, de fapt asistent suplinitor şi după aceea asistent la Facultatea de 
Subingineri. 

Reporter: Conta acest stagiu care eraţi obligat să îl faceţi de doi ani spuneaţi D-
voastră în acea vreme? 

Vasile Boloş: Da, avea importanţă. 
Reporter: Pentru că astăzi vedeţi, oricine vine într-o universitate, dă nişte bani 

chiar să nu ia nişte examene, ajunge să se numească avocat, contabil, inginer, nu 
ştiu… 

Vasile Boloş: Vreau să fac o analogie. Ca să conduceţi un automobil, vă trebuie 
un anumit număr de ore de conducere. Un pilot este cuantificat tot timpul, se spune 
„are 1.000 de ore de zbor, are 1.500 de ore de zbor”, ş.a.m.d. Asta înseamnă 
experienţă acumulată. Eu consider că este absolut necesară o activitate într-un mediu 
practic, într-un mediu de producţie sau în sfârşit…într-un mediu în care profesiunea 
respectivă se exercită pe viu, „live” cum se spune în momentul de faţă, şi care să îţi 

Vasile Boloș- Sinteza activității de consilier județean,  2004-2016.   108



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 42 

dea posibilitatea să înţelegi mult mai bine anumite lucruri care în cărţi sunt scrise, dar 
printre rânduri. 

Reporter: De curiozitate, ştiţi câţi profesori mai au această experienţă practică? 
Eu un val  şi de profesori tineri? La universitatea pe care a-i condus-o, câţi au această 
experienţă practică? 

Vasile Boloş: Cei care sunt la gradele didactice de profesori, în momentul de 
faţă toţi au această experienţă. 

Reporter: Sunt mai vechi. Mă refer la cei mai tineri. 
Vasile Boloş: Cei mai tineri, o bună parte din ei au avut activităţi, nu neapărat 

în profesie, dar au avut activităţi, deşi noile reglementări permit ,şi de fapt şi înainte 
au existat aceste reglementări,  începerea carierei didactice la nivelul de preparator, 
direct de pe băncile universităţii. Dar, neapărat în preajma unor oameni care au grijă 
să te îndrume şi să te atragă în anumite activităţi cu caracter practic bine definit. 

Reporter: Ştiţi de ce vă întreb? Lărgind un pic spectrul discuţiei noastre, sunt 
oameni care poate predau, să zic, tehnici de comunicare, dar care nu au fost niciodată 
obligaţi să le folosească în viaţa profesională. Sunt oameni care probabil predau 
management, sau marketing, dar care nu au condus niciodată trei oameni, nu mai 
mult. 

Vasile Boloş: Părerea mea este că studenţii vor simţi imediat acest lucru. 
Imediat, credibilitatea acelui cadru didactic are de suferit. Eu sunt şi am fost 
întotdeauna invidios, bineînţeles cu ghilimelele de rigoare, pentru colegii medici, care 
practică medicina în cursul dimineţii, se întâlnesc cu studenţii în saloane şi dup-
amiaza sau la orele din orarul obişnuit intră şi le predau studenţilor exact ceea ce au 
făcut cu două ore înainte. Sau în sfârşit… Credibilitatea este un lucru foarte important 
în relaţia cu tinerii, credibilitatea profesională mă refer, evident. 

Reporter: Există o interdependenţă între activitatea politică şi cea profesională? 
Până la urmă, le faceţi pe amândouă, le aveţi pe amândouă. Există o altă percepţie din 
partea studenţilor, ştiind că sunteţi membru al unui partid? 

Vasile Boloş: N-am simţit acest lucru pentru că am respectat la cele mai înalt 
grad de exigenţă care a fost posibil să nu marchez cu ceva faptul că aparţin unei 
formaţiuni politice în viaţa universităţii. Aceasta este o chestiune foarte importantă. 
De fapta Carta universităţii nu permite exercitarea de activităţi cu caracter politic în 
universitate, dar dialogul cu  tinerii studenţi sau cu cei din jurul nostru, includ şi 
elemente… Nu putem să tragem o linie perfect definită între  elementele care au şi 
componentă politică, dar sub nici o formă prozelitism politic. 

Reporter: Are dreptul în acest moment un profesor universitar să critice sau să 
laude o iniţiativă guvernamentală de exemplu? 

Vasile Boloş: Aş putea să spun de exemplu la o disciplină care are această 
componentă; în ceea ce mă priveşte la disciplinele pe care le predau eu… 

Reporter: Mă pot gândi la cele din zona juridică, mă pot gândi la cele din zona 
economică. 

Vasile Boloş: Sunt convins că cei care predau de exemplu componente juridice 
pot să facă referiri la noile modificări legislative şi în calitate de experţi pot să-şi 
spună punctul de vedere, este o soluţionare fericită, este o soluţionare mai puţin 
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inspirată, sau este o armonizare cu o legislaţie internaţională, pot să dea explicaţii 
studenţilor şi la orele de seminarii, mai ales la masterat, cu siguranţă studenţii sau 
cursanţii au această îndrăzneală firească zic eu.. 

Reporter: Şi chiar folositoare. 
Vasile Boloş: Şi folositoare. Dintr-o dată se animă discuţia şi cel care este pus 

în situaţia de a da explicaţii îşi spune un punct de vedere, nu neapărat de pe poziţia 
unei anumite formaţiuni politici, ci părerea unui expert în domeniu. 

Reporter: Aţi avut una dintre cele mai lungi cariere ca şi rector, post 
revoluţionar, să-i spunem. 

Vasile Boloş: Da, ceea ce spuneţi D-voastră este adevărat. Mai există cazuri 
similare în ţară, a rectorilor care au avut mandate datorită legislaţiilor care au fost pe 
parcursul acelor ani, s-a schimbat Legea Învăţământului de câteva ori şi ştiu că am 
avut parte de vreo 6 alegeri în 14 ani. Un mandat a fost de una an şi jumătate, unul de 
doi ani, altul de patru ani, altul încă de patru ani, şi acest lucru a fost posibil datorită 
acelei legislaţii de la momentul respectiv. Acum lucrurile sunt foarte clare, două 
mandate consecutive este limita maximă. Bineînţeles, cu o pauză se poate relua, dar 
nu cred că un rector care a stat opt ani îşi mai doreşte să fie rector. 

Reporter: E chiar atât de groaznic? 
Vasile Boloş: Nu, cuvântul „groaznic” nu.  
Reporter: Nu, pentru că am văzut preşedinte de ţară care îşi dorea mai multe 

mandate. Sau poate ar trebui să le impunem şi parlamentarilor. Două mandate v-
ajung.. 

Vasile Boloş: Ca să fie extrem de deschis, a-ţi îndeplini misiunea de rector, 
pentru că am luat-o ca o misiune, presupune să sacrifici o parte din componenta 
profesională, pentru că în acelaşi timp colegii care nu au aceste responsabilităţi, îşi 
petrec timpul în bibliotecă, sau în laborator, sau ştiu eu… la o manifestare ştiinţifică, 
în timp ce rectorul trebuie să găsească soluţii pentru bunul mers al activităţii în 
instituţie. 

Reporter: Da, dar şi politicienii noştri îşi sacrifică timpul liber, ca să doarmă în 
Parlament de exemplu, sau prin primării să mai facă un ban în plus la buget… 

Vasile Boloş: Da, sigur, dar dânşii… Sunt şi parlamentari cadre didactice şi au 
fost şi parlamentari care îndeplineau şi funcţia de rector la un moment dat. Am 
admirat întotdeauna pe cei care au reuşit să facă aceste lucruri simultan, dar cu 
siguranţă undeva erau nişte compromisuri. Nu toate se pot face la acelaşi standard. În 
general cariera profesională trebuie sacrificată. Pentru perioada respectivă intri într-
un stand-by şi evoluţia profesională este îngreunată în perioadele în care aceste 
responsabilităţi manageriale… 

Reporter: În politică, aţi ajuns relativ repede într-o funcţie importantă pentru 
judeţul nostru. Cea de consilier judeţean. Înainte de a discuta despre activitatea D-
voastră, vă gândiţi cumva să aveţi o carieră la fel de lungă şi în Consiliul Judeţean, ca 
şi cea din rectorat? 

Vasile Boloş: Nu, nu m-am gândit la acest aspect şi condiţiile sunt cu totul 
altele. Am ajuns rector la 44 de ani, acum sunt la 59 de ani. Nu mă gândesc la astfel 
de evoluţii pe termen foarte lung. La un moment dat, ieşind din mandatul de rector, 
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am simţit nevoia să mă implic în  activităţile civico-politice şi aceasta a fost de fapt 
formula prin care am intrat. În momentul intrării mele în PSD nu am pus nimănui 
nicio condiţie, a fost o iniţiativă absolut proprie. Nimeni nu mi-a cerut, nimeni nu m-a 
obligat, nimeni nu mi-a promis nimic, nimeni nu mi-a cerut nimic, a fost o opţiune 
strict personală. 

Reporter: Poate promisiunile din 2008 încolo, că deocamdată…Alţii fac 
promisiuni. 

Vasile Boloş: Politica este în general plină de promisiuni. Şi politicienii, în 
general dacă oferă perspective de viitor, aşa cum le văd ei, sau cum le percep ei sau 
cum le doresc dânşii, unii în schimb sau o bună parte sunt departe de a face evaluări 
sau promisiuni solide, sau în orice caz care să se poată îndeplini. Revenind la 
întrebarea D-voastră, nu mi-am propus un plan de carieră neapărat în chestiunea 
aceasta. Am ajuns în Consiliul Judeţean, deci conducerea filialei Mureş a PSD mi-a 
propus  la vremea aceea să fiu înscris pe lista electorală din 2004. 

Reporter: S-au gândit poate că veţi aduce mai multe voturi, mai mulţi 
susţinători. Aveau nevoie de zona aceasta academică. 

Vasile Boloş: Nu ştiu dacă din zona academică am adus cele mai multe 
voturi… Ştiu că am făcut campanie mai mult în mediul rural. Am circulat pe Valea 
Mureşului, Valea Gurghiului, am fost în diferite medii, şi pentru că am pomenit 
campania electorală, trebuie să vă spun că a fost o experienţă absolut inedită cel puţin 
în ceea ce mă priveşte, dar am traversat-o şi am câştigat foarte multă experienţă în 
relaţiile cu oamenii. 

Reporter: Ceva diferenţă de la studentul din Universitate la omul care… 
Vasile Boloş: Da, trebuie sa fii foarte deschis. E o diferenţă. Mediul academic 

este totuşi o oază care este puţin altfel decât viaţa reală din spaţiile mureşene puţin 
mai îndepărtate de Tg. Mureş. Randamentul muncii intelectuale presupune să ai 
condiţie pentru acest lucru. Îţi trebuie o oarecare detaşare, trebuie să ai nişte condiţii 
care să îţi permită acest lucru. Vă mărturisesc, am fost foarte impresionat când am 
vizitat Universitatea Statului Maryland, cu excepţia faptului că nu poţi să fii 
înmormântat  în campus, poţi să intri şi să ieşi după cinci ani de zile fără să părăseşti 
campusul, având toate facilităţile necesare unei vieţi normale, aşa încât cine doreşte 
să se dedice în întregime pregătirii academice, o putea face într-un spaţiu absolut 
protejat de multe, multe alte lucruri. 

Reporter: La noi mai e mult.  
Vasile Boloş: Mai este mult. 
Reporter: Care a fost lucrul care v-a surprins cel mai tare în campania 

electorală? 
Vasile Boloş: În campania electorală din 2004. În 2004 am participat la 

campania electorală pentru alegerile locale, şi dup-aceea am susţinut colegii pentru 
alegerile parlamentare. Mă refer în special la zona pentru campania electorală pentru 
alegerile locale. Ştiţi ce m-a surprins cel mai mult? Circulam prin diferite spaţii ale 
judeţului Mureş, avem bineînţeles materiale electorale, şi la un moment dat, într-una 
dintre comune, mă întreabă cineva (ofeream nişte calendare cu imaginea proprie):”Nu 
aveţi şi cu dl. Timar?” 
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Reporter: Poate aţi mers să le procuraţi. Să-i cereţi un autograf. 
Vasile Boloş: În acel moment mi-am dat seama de fapt ce înseamnă să fii 

cunoscut în anumite medii. E o chestiune… Sigur, am spus cu titlu anecdotic acest 
lucru, dar dacă revin la o tonalitate serioasă, oamenii se exprimau direct, fără 
menajamente şi fiind de exemplu în comuna Hodac, care-mi este o zonă mai 
familiară, părinţii soţiei fiind de pe Valea Gurghiului, tatăl soţiei fiind de pe Valea 
Gurghiului şi fiind la o manifestare electorală, cei de-acolo au pus nişte întrebări 
absolut directe, la modul cel mai nemijlocit:”Cum va fi?”, „Ce va fi?”, „Ce puteţi 
face?” şi cum erau prezenţi şi colegi din alte partide, cel puţin aşa a fost la 
manifestarea respectivă, era vorba de lansarea candidaturilor de primar, n-am putut să 
spun decât câteva lucruri, tot ce ştiam eu despre acei oameni, fără să le promit ceva, 
pentru că nu aveam un temei să le promit ceva, le-am spus doar că le admir 
tenacitatea cu care îşi  construiesc existenţa şi nu oricum, le admir tradiţiile şi faptul 
că ţin la tradiţii, şi faptul că au avut şi au şi în continuare o dorinţă extraordinară ca 
urmaşii lor sau copiii lor să înveţe. Le-am spus nişte lucruri absolut directe, simple, 
fără multe elemente de doctrină sau ştiu eu… de altă natură… au mai fost şi alte 
momente prin alte zone. Nu peste tot am fost primit cu…să spun aşa…nu prietenie, 
că nu acesta este cuvântul, dar, aşa cu îndoială, că „ce vor oamenii aceştia?”, dar 
oamenii sunt direcţi şi fără reţineri. 

Reporter: Este un lucru bun. Mă bucur. Şi românii au învăţat să fie direcţi. 
Conduceţi o organizaţie municipală. Sunteţi consilier judeţean. Cum se împacă 
lucrurile? 

Vasile Boloş: Este adevărat. Din 3 noiembrie 2005, ţin minte foarte bine data 
respectivă, am acceptat şi mi-am asumat, pentru că vreau să vă spun că cei care au 
participat efectiv au văzut că a fost o alegere absolut democratică, oamenii şi-au 
depus candidaturi, şi-au prezentat CV-urile, şi-au spus ceea ce credeau dânşii că pot 
să facă sau ce ar putea să facă, la ce se angajează şi cei prezenţi, deci delegaţii din 
conferinţa municipală m-au ales cu o majoritate „confortabilă”, să-i spun aşa, 
considerând că aş putea să fac ceva pentru această organizaţie. Organizaţia 
municipală este cea mai mare organizaţie din judeţ, fiind capitală de judeţ este 
formată dintr-un număr mare de membri, pe diferite paliere de pregătire, pe diferite 
preocupări, dar o organizaţie care suferă din mai multe puncte de vedere, acum nu 
ştiu dacă este momentul să intru în detalii, dar încercăm şi la vremea respectivă am 
mai exprimat un.. hai să spunem un fel de decalog a ceea ce cred eu că ar fi trebuit să 
se facă, a ceea ce trebuie să se facă. 

Reporter: Haideţi să vedem ce trebuie să se facă într-un partid care are nevoie 
acum şi de credibilitate, şi de stabilitate, şi  cu un preşedinte care nu prea îl trage în 
sus, dimpotrivă. 

Vasile Boloş: La vremea aceea am spus, încerc aşa... sigur nu neapărat ordinea 
în care am spus acolo, acolo am citit ca să fiu foarte riguros, formaţia mea 
inginerească mă determină să fiu totuşi întotdeauna pe cât posibil riguros, chiar dacă 
anumite lucruri din punct de vedere al tehnicilor de comunicare nu răspund unor 
asemenea reguli. Am spus aşa: în primul rând că trebuie să schimbăm, trebuie să 
trecem la o strategie de consolidare instituţională. Fiind vorba de o organizaţie 
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puternică, trebuie să o transformăm într-o organizaţie în care să funcţioneze anumite 
reguli, o comunicare foarte bună între membrii organizaţiei şi structurile de 
conducere, am propus să trecem la un sistem de management operativ pe bază de 
proiecte obiective şi, chiar dacă e vorba de o organizaţie politică, şi aici regulile sunt 
aceleaşi, aceeaşi este implicarea şi motivarea celor care trebuie să participe la acest 
efort. Am considerat că ar fi necesar, şi lucrul aceasta e necesar şi la nivel naţional, 
un cod al responsabilităţii politice, pentru că cei care se angajează, se angajează la o 
chestiune care îi obligă să respecte anumite reguli, cei care nu le respectă de fapt se 
autoexclud în final sau aduc prejudicii. 

Reporter: E adevărat. Tot mai mulţi politicieni par a fi mai degrabă mercenari 
decât politicieni, sar dintr-un partid într-altul, după ce culoare e la guvernare. Nu e 
greu de împăcat până la urmă interesul de ansamblu al partidului, al formaţiunii 
politice din care faci parte şi codul tău moral, ceea ce îţi dictează sufletul să faci? 

Vasile Boloş: În ce mă priveşte am încercat şi, până acum am reuşit, să nu-mi 
încalc regulile morale pe care mi le-am impus în existenţă şi în construcţia carierei 
mele în general şi în viaţa politică. Dar mecanismele vieţii politice sunt mult mai 
complexe. Apar situaţii în care anumite interese generale presupun anumite 
compromisuri, iar aceste compromisuri trebuie făcute în interesul partidului. Ceea ce 
consider eu şi de fapt apreciez că şi la organizaţia locală este foarte importantă, este 
vorba de conducere într-un spirit de echipă, deciziile să fie luate într-un grup, nu 
neapărat o decizie a unui lider foarte puternic, foarte autoritar, pentru că aceste decizii 
nu ştiu dacă reuşesc să fie preluate şi puse în mişcare. Sigur, nu sunt un teoretician în 
această zonă şi nu îndrăznesc să emit nişte judecăţi de valoare importantă, dar am 
simţit şi de fapt ceea ce am reuşit la universitate a fost datorită faptului că am lucrat 
în structuri colective, deci aceste reflex îl am, şi în continuare am încercat să îl 
introduc. Nu am avut răspunsul încă la acest stil . Abia acum se construieşte această 
chestiune şi mulţi nu o agreează şi atunci dă impresia unor ezitări. Dar în momentul 
în care hotărârea este totuşi rezultatul unui consens, are o altă autoritate în 
organizaţie. 

Reporter: De ce nu ştim să lucrăm în echipă? Nu mă refer doar la mediul 
politic. O văd şi în istorie, o văd şi în viaţa de zi cu zi. 

Vasile Boloş: Cred că aceasta este o chestiune de educaţie. În general lucrurile 
performante şi mă refer şi în activităţile de zi cu zi… 

Reporter: De unde porneşte? 
Vasile Boloş: Finalizarea unor proiecte presupune echipe şi echipele respective 

se construiesc pe proiectul respectiv, adică cei din echipă sunt aleşi în funcţie de 
abilităţile necesare realizării proiectului. Şi de fapt structura partidului are în vedere 
exact acest lucru, adică diferitele domenii de activitate trebuie să ajungă să fie 
coordonate de oameni care au nişte abilităţi în zona respectivă, sau dacă nu, abilităţi 
la momentul respectiv cu şansa de a le obţine, de a le dobândi cât mai repede. În ce 
mă priveşte, echipa pe care o am, cu care lucrez, pentru că trebuie să fiu foarte 
deschis, formula de alegeri a făcut ca  să nu-mi aleg eu echipa, echipa a rezultat, şi 
atunci am încercat să ne acomodăm şi cred că am depăşit faza de acomodare. Sunt şi 
anumite reţineri, anumite rezerve… 
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Reporter: Mai aveţi puţin. E 2007 şi 2008 bate la uşă. Dacă echipa nu 
funcţionează, nu vin rezultatele. 

Vasile Boloş: Dacă echipa nu funcţionează, procentele sunt scăzute. Dar 
lucrurile sunt puţin mai complexe. E vorba de echipa de conducere şi într-un partid în 
opoziţie atmosfera este uşor alta decât într-un partid de la putere.  

Reporter: Că sunt mai trişti oamenii. Ce se întâmplă? 
Vasile Boloş: Nu ştiu dacă sunt mai trişti, dar în orice caz mai realişti.  
Reporter: Poate le implementaţi şi lor un program „Cornuleţ cu lapte” să-şi 

mai revină. 
Vasile Boloş: Ceea ce aţi spus D-voastră de cornul şi laptele, eu zic totuşi ca a 

fost un lucru bun şi este bun pentru un număr foarte mare de oameni. 
Reporter: Este un program continuat şi astăzi. 
Vasile Boloş: Este un program continuat şi chiar la Consiliul Judeţean s-a 

discutat mult acest lucru, iar la un moment dat a fost chiar şi o dezbatere pe tema 
respectivă, deoarece erau încălcate anumite reguli în ceea ce priveşte calitatea 
produselor care se ofereau copiilor şi intervenţia Consiliului a fost foarte imediată şi 
cu efect favorabil. Ştiu că la un moment dat ni s-a oferit şi nouă, consilierilor, pe 
holul Consiliului Judeţean, un corn şi un pahar de lapte, ca să ne convingem că 
produsele sunt bune. Eşantioanele erau bune, acuma… 

Reporter: Să-i întrebăm pe cei mici. 
Vasile Boloş: Am pe cine să întreb, pentru că nepoţelul meu fiind la grădiniţă, 

beneficiază… 
Reporter: Deci din când în când mai puteţi gusta câte un corn sau un pahar cu 

lapte, ca să fiţi sigur că programul funcţionează cum trebuie. 
Vasile Boloş: Nu… Îmi spune el. Îmi spune el. 
Reporter: Cât de mult se simte influenţa politică în deciziile Consiliului 

Judeţean, apartenenţa la un anumit grup politic? 
Vasile Boloş: Sigur, dacă consultăm Legea 215 şi dacă ne uităm şi în 

Regulamentul Consiliului Judeţean Mureş, se poate observa că sunt formate grupuri 
politice, alegerea în comisiile de specialitate s-a făcut astfel încât grupurile politice să 
aibă reprezentanţi, astfel încât deciziile să fie luate de echipe, de grupări care să 
reprezinte spectrul politic rezultat în urma alegerilor. Se simte acest lucru, dar eu zic 
că nu foarte tare, pentru că problematica specifică a judeţului şi în cele mai multe 
probleme ale judeţului Mureş sunt probleme de natură socială. Cam 48% din bugetul 
Consiliului Judeţean se îndreaptă spre asistenţă socială. Aici problema politică nu se 
pune, trebuie să ajutăm, aici nu este o concurenţă politică. A, că se discută la un 
moment dat şi s-a discutat că o anumită zonă ar putea fi mai avantajată şi zona 
respectivă are o anumită componentă etnică şi altă zonă mai puţin avantajată, 
lucrurile s-au discutat la modul deschis cu liderii grupurilor politice şi s-a încercat şi 
se încearcă în permanenţă menţinerea unui echilibru din acest punct de vedere. Aş 
putea da un exemplu foarte concludent. De exemplu, acordarea sau aprobarea 
proiectelor culturale s-a făcut respectându-se proporţiile etnice ale judeţului Mureş 
rezultate în urma ultimului recensământ. 40% pentru etnia maghiară, 53% pentru 
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etnia română, respectiv diferenţa pentru etnia rromă şi alţii. Acest lucru s-a discutat la 
modul politic, după care chestiunile s-au tranşat la modul practic şi echitabil. 

Reporter: O soluţie care funcţionează. 
Vasile Boloş: A funcţionat şi va funcţiona. 
Reporter: Într-o carte a D-voastră, „De Universitas”, nu am spus-o până acum, 

însă trebuie să spunem că printre altele, când aveţi vreme, mai şi scrieţi câte ceva. 
Am găsit aici, am răsfoit-o la întâmplare şi am găsit un lucru interesant:”Ne 

interesează performanţa”. 
Vasile Boloş: Cred că am spus acest lucru la o manifestare publică. 
Reporter: Aţi spus-o în 1998. 
Vasile Boloş: Sigur, deja universitatea era construită. Marea mea problemă a 

fost să realizez construcţia instituţională, deci să realizez structura de rezistenţă a 
universităţii, să creăm specializări, să  reconstituim catedre, deja în 1998 funcţionau 
mecanismele de autorizare şi acreditare, deci trebuia să răspundem unor anumite 
exigenţe şi am transmis acest mesaj tuturor membrilor comunităţii academice de la 
Universitatea "Petru Maior". Şi de altfel, deja reuşisem să circul puţin după ’94 în 
mai multe universităţi din străinătate, nu numai eu, ci şi o parte dintre colegii mei, 
graţie unor programe internaţionale de care am beneficiat şi care ne-au deschis nişte 
orizonturi şi ne-am dat seama unde se află standardele de performanţă pentru 
comunitate în mod deosebit. Şi am încercat să transmit acest mesaj şi celor din jurul 
meu.  

Reporter: Ce s-ar numi performanţă politică în cazul organizaţiei pe care o 
conduceţi? Transcedem dintr-un spaţiu universitar în cel politic. Tot de performanţă 
vorbim. 

Vasile Boloş: Sigur, ar trebui să ne stabilim nişte indicatori. Dar performanţa 
politică este de fapt să câştigi alegerile, acesta este indicatorul global să-i spun aşa. Ai 
câştigat alegerile, procentajul cu care ai reuşi să câştigi, şi acestea ar fi să spun „ 
summa summarum” dar ca să ajungi la performanţa aceasta, pentru că o data la 4 ani 
eşti cântărit şi judecat de către electorat în mod firesc, prin votul care s-a făcut până 
acum şi asupra căruia dacă o să-mi permiteţi aş dori să-mi spun câteva opinii. 
Performanţa politică în cazul de faţă aş zice eu în primă etapă, înainte de a merge la 
alegeri, în existenţa unei organizaţii care să aibă o viaţă proprie, să aibă o cultură 
instituţională, să aibă anumite elemente care o particularizează de altele şi membrii 
formaţiunii respective să simtă că aparţin unui grup cu care împărtăşesc anumite 
elemente comune, anumite sentimente, anumite valori comune. Dacă s-ar ajunge aici, 
eu cred că deja ar fi o performanţă foarte mare. Dincolo de nişte lucruri elementare, 
care sunt legate de disciplina unei organizaţii şi care nu este o disciplină de tip cazon, 
dar presupune totuşi respectarea unor reguli. 

Reporter: Cu un maxim de sinceritate. Cum apreciaţi această guvernare faţă de 
precedenta guvernare? 

Vasile Boloş: Încerc să trec la o problemă macro… 
Reporter: Per ansamblu.  
Vasile Boloş: Cum este percepută? Este percepută de viaţa de toate zilele. Dacă 

oamenii o duc mai bine sau o duc mai rău decât înainte, deci dacă luăm mediul urban 
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DISTINCȚIA PRO MARIS*  

 

Mai întâi aş dori să subliniez faptul că apreciez 

cu totul deosebit, propunerea d-lui consilier Vasile. 

Pokorny şi îl felicit pentru iniţiativă. 

 Consider că este necesar şi firesc existenţa 

unei astfel de distincţii la nivelul organului care 

reprezintă regiunea Mureş şi am o singură chestiune 

în ceea ce priveşte denumirea. Mi-am exprimat 

această rezervă şi în cadrul şedinţei comisiei dar la 

vremea aceea nu eram pregătit efectiv pentru acest 

lucru şi de aceea îmi permit să vin cu câteva sugestii. 

Am discutat şi cu colegii specialişti în limba 

latină, istorie antică şi am căutat şi pe Internet şi 

vreau să spun că ”Pro Maris”, de exemplu, este 

denumirea fundaţiei care are grijă de Marea 

Mediterană, sau ”Pro Maris SRL” este o firmă din 

Harghita şi aşa mai departe. Sigur Maris-ul se 

doreşte a face referire la Mureş.  

Noi ne-am gândit la semnificaţia acestei 

plachete şi de aceea…. am venit cu trei propuneri din 

care avansez una, şi anume:” Pro Causa Marisiensis 

Comunitatis” adică „Pentru cauza comunităţii 

mureşene” . Se consideră că acesta ar reprezenta cel 

mai bine semnificaţia acestei distincţii, pentru cei 

care au făcut ceva pentru această comunitate 

                                                 
* 27 iulie  2006, Intervenție în ședința Consiliului Județean 

Mureș, Pct 7.  Proiect de hotărâre privind instituirea 

Diplomei de Onoare şi a Plachetei „Pro Maris”, ce se 

acordă anual de către Consiliul Judeţean Mureş 
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mureşeană. Sigur pot exista şi alte variante care să 

trimită la comunitatea sau regiunea Mureş……... 

Mureşul este un râu care traversează o zonă 

destul de mare iar judeţul Mureş nu este definit prin 

Maris. Există o discuţie pe această temă purtată de 

către istorici, în ceea ce priveşte semnificația latină a 

termenului. De aceea, eu v-aş propune, doamna 

preşedintă, să îmbunătăţim proiectul colegului 

nostru, dacă credeţi de cuviinţă, şi să supuneţi 

atenţiei colegilor consilieri această denumire. 

 Cu titlu de informaţie pot să spun şi celelalte 

două propuneri de denumiri: „Pro Marisensis 

Comunitate” „Pentru comunitatea mureşeană” sau 

„Pro Maris Regione”, dar consider că „Pro Causa” 

spune mai multe, adică a făcut ceva pentru această 

comunitate. 

 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 
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ELEMENTELE CIVILIZATIEI  

TEHNICE* 

 

 

  

În preambulul proiectului de hotărâre s-a făcut 

trimitere la nişte documente europene care propun 

comunităţilor să aibă grijă de elementele civilizaţiei 

industriale. 

Mă gândesc să facem un apel la cei din judeţ, 

să identifice dacă mai sunt şi alte elemente: instalaţii, 

maşini, alte lucruri care în viitor pot fi folosite într-o 

structură, eventual un muzeu tehnic…. 

În comunitatea europeană se pune mare preţ pe 

aceste elemente ale civilizaţiei industriale. Trebuie 

făcută o acţiune care să ducă la identificarea 

acestora. 

 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

 

                                                 
* 30 august   2006, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș, Pct7.Proiect de hotărâre privind aprobarea 

propunerii de clasare în lista monumentelor istorice a liniei 

înguste de cale ferată din judeţul Mureş 
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DESPRE COPIII SUPRADOTAȚI* 

 

Susţin toate proiectele, aşa am făcut şi în 

comisie, dar aş dori să folosesc acest prilej pentru a 

face o conexiune cu o problemă deosebit de 

importantă, cel puţin aşa o consider eu. 

În ceea ce urmează am să încerc să fac o mică 

pledoarie, nu cu elocinţa şi rafinamentul colegului 

Lazar Lădariu, care are o dexteritate deosebită, nici 

cu incisivitatea domnului Benedek Imre, nici cu 

impetuozitatea domnului Teodor Giurgea ci cu 

posibilităţile mele de cadru didactic, asupra unei 

probleme care mă frământă de multă vreme... 

Consiliul Judeţean are o preocupare firească asupra 

persoanelor cu dificultăţi,… de natură materială, 

fizică şi de altă natură. Dar, în jurul nostru, există şi 

persoane care au altfel de nevoi. Mă refer aici la cei 

superdotaţi, cei care trebuie să devină elita societăţii 

noastre. Eu cred că și asupra lor trebuie să ne 

îndreptăm atenţia în perioada următoare. De fapt este 

un apel pe care îl fac în momentul de faţă: să 

sprijinim şi proiectele care vin să îi ajute pe cei cu 

                                                 
* 27 septembrie   2006, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș, Pct 5.Proiect de hotărâre privind 

aprobarea susţinerii serviciului nou creat, „Centrul de 

tranzit pentru tineri care părăsesc sistemul de protecţie a 

copilului”, prin Programul PHARE 2004 – 2006 Coeziunea 

Economică şi Socială, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după 

implementarea proiectului şi a semnării contractului de 

finanţare 
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calităţi deosebite. Sigur, o bună parte din ei se 

realizează şi fără ajutorul nostru, dar mulţi dintre ei 

au nevoie de ajutor, în special cei care provin din 

medii defavorizate. Este nevoie de o persoană 

calificată, de o politică în acest domeniu şi mă refer 

la recomandările Consiliului European pentru 

aptitudini înalte şi mă refer la recomandarea 

nr.1248/1994 privind educarea tinerilor supradotaţi. 

La Tîrgu Mureş au existat preocupări pe 

această temă, există un grup care a promovat un 

proiect privind un centru de excelenţă, unele 

mediatizate, altele mai puţin mediatizate. La unul am 

participat şi eu…Consider că în cadrul Consiliului 

Judeţean trebuie să creăm un curent, la care să 

participe mai mulţi consilieri, să vedem în ce măsură 

putem ajuta aceşti tineri şi persoanele care pot 

contribui la rezolvarea acestor chestiuni. Un astfel de 

proiect cred că trebuie sprijinit, mai ales că cei care 

s-au angajat să-l dezvolte au dovedit că sunt dedicaţi 

şi au capacitatea şi competenţa necesară. 

 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 
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Instituirea şi acordarea unor burse de sprijin pentru studenţii 

participanţi la mobilităţi Erasmus
1 

 
 

Stimată D-nă Preşedinte, 
 
Subsemnatul Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOŞ, consilier judeţean din partea 

Partidului Social Democrat, membru în Comisia Economico - Financiară, consider că 
în activitatea sa Consiliul Judeţean Mureş are printre multe alte obligaţii şi aceea de a 
sprijini excelenţa, respectiv activitatea tinerilor performanţi care se remarcă prin 
rezultate deosebite în pregătirea lor profesională.  

Prin natura obligaţiilor profesionale (Prorector cu activitatea ştiinţifică şi 
Relaţiile internaţionale la Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş), cunosc 
problematica cu care se confruntă studenţii care reuşesc să obţină în urma 
concursurilor susţinute dreptul de a efectua o mobilitate de studiu în cadrul 
programului internaţional ERASMUS şi consider necesară elaborarea unei hotărâri 
prin care instituţia Consiliului Judeţean Mureş să vină în sprijinul acestora.  

În baza prevederilor art. 55 alin.1 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, avansez ca propunere legislativă proiectul 
de hotărâre privind „Instituirea şi acordarea unor burse de sprijin pentru studenţii 

participanţi la mobilităţi ERASMUS în universităţi din cadrul Uniunii Europene”.  
Ataşat acestei propuneri anexez următoarele documente: 

- Proiectul de hotărâre; 
- Proiectul de regulament pentru acordarea burselor de sprijin pentru studenţii 

participanţi la stagii ERASMUS în universităţi din cadrul Uniunii Europene; 
- Proiectul de expunere de motive. 

Îmi exprim speranţa că propunerea prezentată mai sus va fi supusă analizării şi 
aprobării în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Mureş. 

Cu deosebit respect, 
 

Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOS 
 
 

                                                 
1 Scrisoare adresată D-nei LOKODI Edita Emöke, Preşedinte al Consiliului 

Judeţean 
Mureş, depusă sub nr.17185 / 07.12.2006  
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CONCURS PENTRU MUZEUL  

JUDEȚEAN*  

  

 

Suntem într-un moment important. Muzeul 

Judeţean este una din instituţiile reprezentative în 

domeniul culturii….Oriunde te duci, în ţară sau 

străinătate, muzeul este un punct de referinţă pentru 

că în acest loc se adună mărturiile civilizaţiei… din 

acea zonă şi de aceea consider că trebuie să tratăm cu 

foarte multă atenţie această problemă. 

Trebuie să spun de la bun început, că voi relua 

câteva din problemele pe care le-am exprimat în 

şedinţa Comisiei economico-financiare.  

Mă bucur că au existat mai mulţi candidaţi la 

această funcţie, dar aş avea câteva observaţii 

referitoare la modul de desfăşurare al concursului. În 

primul rând plec de la premisa că ştiu, datorită 

experienţei mele, cum se dau notele. Majoritatea 

membrilor Consiliului nu cred că au procesul-verbal 

al concursului ca să vadă acest lucru…..Este o 

chestiune care dă o notă de nedumerire şi anume că: 

între majoritatea membrilor comisiei şi unul din 

membri există o diferenţă imensă de notare. Între 

simplu şi dublu. Într-o astfel de situaţie preşedintele 

comisiei are obligaţia de a lămuri această problemă. 

Un preşedinte are atribuţia de a media astfel de 

                                                 
* 15 decembrie 2006, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș, Pct 4. Proiect de hotărâre privind numirea 

domnului Soós Zoltán în funcţia de director al Muzeului 

Judeţean Mureş 
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situaţii pentru că de regulă nu au voie să existe astfel 

de chestiuni pentru că altfel se pune la îndoială 

competenţa membrilor comisiei, ceea ce nu este 

cazul. De aceea mie mi se pare ciudat că doamna 

preşedinte a comisiei dă 3,86 şi un alt membru dă 

1,80. Este o chestiune care nu sună bine din punct de 

vedere al corectitudinii aprecierii şi mă mir că 

membrii comisiei au acceptat o astfel de situaţie. 

Această situaţie este de natură pur tehnică, dar ştiu că 

aceasta este atribuţia preşedintelui ca într-un final 

toţi membri să ajungă la un consens sau măcar ca 

acest consens să fie într-o limită acceptabilă. Astfel 

de chestiuni trebuie tranşate de la bun început în 

regulamentul de concurs. În cazul în care există 

diferenţe majore între membri comisiei ele trebuie 

mediate. Fie se exclude cea mai mică şi cea mai mare 

notă, fie se stabileşte marja de diferență….Altfel apar 

îndoieli şi de aceea …..deoarece lucrările există ele 

pot fi recorectate iar membrii comisiei să se pună de 

acord. Aşa mi se pare corect. Am votat ieri în 

comisie „pentru” tocmai ca această chestiune să 

ajungă în plen şi să fie tranşată prin vot. 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

 

Vasile Boloș- Sinteza activității de consilier județean,  2004-2016.   123



R O M Â N I A 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA NR. 53 
din 26 aprilie 2007 

privind instituirea şi acordarea unor burse de sprijin pentru studenţi şi masteranzi 
participanţi la mobilităţi ERASMUS în universităţi din cadrul Uniunii Europene 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.5325 din 20.04.2007 a domnului consilier judeţean prof. univ. dr. 
ing. Vasile Boloş, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi Direcţiei 
Economice nr. 5326 din 20.04. 2007, 

Conform "Ghidului ERASMUS" elaborat de Agenţia Naţională SOCRATES România, potrivit căruia 

finanţarea complementară poate fi obţinută şi din surse naţionale sau regionale, publice sau 
private, 
În baza prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică, republicată, a Legii 
nr.486/2006, legea bugetului de stat pe anul 2007 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 
95/2006 privind aprobarea Programului de Dezvoltarea a Judeţului Mureş 2007-2013, 
În temeiul art. 97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 
hotărăşte: 

Art. 1. Se instituie burse de sprijin, cu caracter permanent pentru studenţi şi masteranzi care au 
domiciliul în judeţul Mureş, indiferent de universitatea din ţară la care sunt înmatriculaţi şi care 
sunt beneficiarii unor mobilităţi la universităţi din Uniunea Europeană în cadrul programului 
ERASMUS. 
Art. 2. Numărul şi cuantumul bursei de sprijin se aprobă anual prin hotărârea de adoptare a 

bugetului Consiliului Judeţean. 
Art. 3. Pentru anul de studiu 2007-2008 se aprobă un număr de 20 burse de sprijin pentru 

studenţi şi un număr de 5 burse de sprijin pentru masteranzi . 
Art. 4. Se aprobă cuantumul bursei pentru anul de studiu 2007-2008, în sumă de 400 
Euro/student, masterant. 
Art. 5. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea burselor de sprijin pentru studenţi şi masteranzi 
participanţi la stagii ERASMUS în universităţi din cadrul Uniunii Europene, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Juridică şi Administraţie Publică şi 
Direcţia Economică. 

  

PREŞEDINTE 

Lokodi Edita Emöke 
  

Contrasemnează 
SECRETAR 

Ioan Togănel 
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  Nr. 5325/20.04.2007 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind instituirea şi acordarea unor burse de 

sprijin pentru studenţi şi masteranzi  participanţi la mobilităţi ERASMUS în 
universităţi din cadrul Uniunii Europene 

 
 

 
În virtutea drepturilor conferite de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali şi art. 55 alin.1 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, propun  instituirea şi acordarea unor burse 
de sprijin pentru studenţi şi masteranzi participanţi la mobilităţi ERASMUS în 
universităţi din cadrul Uniunii Europene, conform proiectului de hotărâre anexat. 

ERASMUS este parte a programului comunitar în educaţie SOCRATES şi 
cuprinde acţiuni destinate cooperării europene în domeniul învăţământului superior. 
Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare 
şi postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele si domeniile de studiu. 

Întrucât finanţarea acordată în cadrul programului ERASMUS de către Comisia 
Europeană acoperă doar parţial costurile aferente mobilităţii, ea trebuie suplimentată 
prin alte contribuţii. Conform „Ghidului ERASMUS” elaborat de Agenţia Naţională 
SOCRATES Romania „Finanţarea complementară poate fi obţinută dintr-o varietate de 
surse din interiorul sau exteriorul universităţii, din surse naţionale sau regionale, 
publice sau private”.   

Bursele de sprijin propun să se acorde anual, în număr de 25 în baza unui 
Regulament aprobat de către Consiliul Judeţean, cuantumul lor urmând a se aproba 
anual de către Consiliul Judeţean Mureş la propunerea Comisiei Social - Culturale  şi a 
Comisiei Economico - Financiare. 

Din dorinţa de a sprijini tinerii capabili de performanţă, beneficiarii burselor vor 
fi studenţii cu rezultate bune în activitatea profesională care au domiciliul stabil în 
judeţul Mureş, indiferent de universitatea din ţară la care sunt  înmatriculaţi şi care au 
dobândit dreptul la efectuarea unui stagiu în cadrul programului ERASMUS într-o 
universitate din Uniunea Europeană. 

Nominalizarea bursierilor se face prin hotărâre de către Consiliul Judeţean 
Mureş. Analizarea cererilor şi soluţionarea contestaţiilor la propunerile privind 
nominalizarea bursierilor se va face de către  comisii constituite  prin dispoziţia 
Preşedintelui  Consiliului Judeţean. 

Având în vedere cele prezentate, propun adoptarea proiectului de hotărâre 
alăturat.  

 
 
         Consilier judeţean  
  
    prof. univ. dr. ing. Vasile Boloş 
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MOBILITĂȚI ERASMUS*  

 

 

 

Nu aş dori să citesc ”Expunerea de motive”, pe 

care aţi citit-o, dar aş dori să vă dau mai multe 

amănunte.  

Declaraţia domnului Jose Manuel Durao 

Baroso spune că aceşti studenţi sunt cei mai buni 

ambasadori ai UE, în sensul că sunt cei care asigură 

legătură între ţările acestei Uniuni, în perioada de 

tinereţe şi apoi vor continua.Programul a început în 

1987 şi până acum au fost 150.000 studenţi din 31 de 

state.  

Dar acum aş veni cu o completare care vine să 

susţină proiectul şi anume Declaraţia Comisarului 

pentru educaţie al UE, Jan Fiegel, care spune 

„granturile ERASMUS sunt încă foarte mici pentru a 

permite studenţilor cu venituri mici să beneficieze de 

acest program” Deci este o recunoaştere europeană  

acestui lucru şi ne-am izbit de această problemă în 

practica din anul 2000 şi până azi. Vă pot asigura că 

este o acţiune necesară şi binevenită. Nu aş mai 

insista pentru că problemele au fost discutate în 

comisii. S-ar mai putea discuta dacă cuantumul este 

                                                 
* 26 aprilie 2007, Intervenție în ședința Consiliului Județean 

Mureș, Pct 4. Proiect de hotărâre privind instituirea şi 

acordarea unor burse de sprijin pentru studenţi şi 

masteranzi participanţi la mobilităţi ERASMUS în 

universităţi din cadrul Uniunii Europene  
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satisfăcător sau nu, dar este un început care ulterior 

considerăm că poate fi corectat în funcţie de evoluţia 

acestei burse şi a interesului. Aş vrea doar să 

subliniez că la aceste burse pot participa toţi studenţii 

care au domiciliul stabil în judeţul Mureş, chiar dacă 

studiază în alte centre universitare. Deci nu se referă 

neapărat la stuedenții din centrul universitarTîrgu 

Mureş. Studenții trebuie doar să aibă domiciliul 

stabil în judeţul Mureş. 

 În speranţa că propunerea va fi acceptată, și 

nu mă îndoiesc de acest lucru, aş dori să îi 

mulţumesc doamnei preşedinte care a insistat ca 

proiectul să parcurgă toate etapele şi să fie bine 

întocmit ca să poată răspunde tuturor necesităţilor, 

precum şi domnului secretar I. Togănel, domnului 

director V. Iosib, domnului director economic Bartha 

Iosif şi doamnei Aurica Moldovan 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 
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SOLUȚIONAREA UNEI NOTIFICĂRI*  

 

Ca iniţiator al acestui proiect, sunt oarecum 

trist, în sensul că am încercat să înţeleg raţiunile. 

Cele juridice nu am calitatea de a le judeca, dar 

Legea 215 este foarte generoasă cu obligaţiile şi 

drepturile pe care le au organele administraţiei şi nu 

văd de ce Consiliul Judeţean ar putea fi împiedicat să 

aibă o atitudine pozitivă față de cei care vor să 

studieze. 

Cred că suntem pentru prima dată în situaţia de 

a privi lucrurile din punctul de vedere al UE, trebuie 

să ne comportăm ca ei.  

Am luat site-ul UE la programul Erasmus care 

spune foarte clar „…puteţi acorda aceste burse cu 

ajutoarele financiare acordate de universitatea dvs, 

statul, oraşul, regiunea sau alte instituţii publice”. 

Am studiat problema în Franţa, pentru că au 

sistemul administrativ asemănător cu al nostru. La 

Paris, toţi studenţii beneficiari ai bursei Erasmus 

obţin un complement al acestei burse din partea 

oraşului Paris în valoare de 160 euro pe lună, 

aproape din oficiu. Bursa consiliului regional 

Auverne în valoare de 500 euro pe an, bursa regiunii 

Bordeaux în valoare de 40 euro pe lună, zona Cale 

91,5 euro pe lună, zona Lorenei 115 euro pe lună pe 

                                                 
* 26 iulie  2007, Intervenție în ședința Consiliului Județean 

Mureș, Pct 8. Proiectul de hotărâre privind soluţionarea 

notificării Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 53/2007. 
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maxim 9 luni. Sunt date regulamentele cum se obţin 

aceste burse.  

Noi trebuie să considerăm că judeţul Mureş 

este un oraş mai ”sensibil” la racordarea cu normele 

europene. Mie mi se pare o coliziune între 

mentalitatea de neeuropean şi mentalitatea de 

membru a Uniunii Europene. 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 
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COLABORARE UPM-CJM * 

 

Domnule preşedinte de şedinţă, 

Domnul vicepreşedinte, 

Stimaţi colegi! 

Aşa cum este menţionat şi în expunerea de 

motive, Universitatea Petru Maior a fost consultată 

în elaborarea acestui proiect de hotărâre şi sunt 

mandatat să aduc la cunoştinţa Consiliului 

Judeţean, din partea conducerii universităţii, că se 

va implica în realizarea acestui proiect şi în 

momentele care sunt potrivite acestei intervenţii, 

având în vedere că posibilităţile există la două din 

facultăţile universităţii, Facultatea de ştiinţe 

economice, juridice şi administrative şi Facultatea 

de inginerie. 

Sperăm că şi în judeţul Mureş se va crea o 

astfel de structură care să permită după aceea 

dezvoltări în acest domeniu. Universitatea este 

angrenată în momentul de faţă în două proiecte 

impact europene care depăşesc 12 mil. de euro şi 

deja acumulează o experienţă bogată în acest 

domeniu pe care dorim s-o împărtăşim mai 

departe. De aceea eu susţin acest proiect. 

Mulţumesc! 
[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

                                                 
* 29 noiembrie    2007 Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș, Pct 8. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea cooperării între Consiliu Județean Mureș și 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru 

implementareaproiectului ”Înființarea și dezvoltarea unui 

incubator de afaceri„ 
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CONSIDERAȚII PRIVIND PROGRAMUL 

CJM* 

 

Doamna preşedintă,  

Domnilor vicepreşedinţi,  

Stimaţi colegi,  

 

Am parcurs materialul şi constat că într-adevăr 

s-au avut în vedere toate aspectele, sau aspectele cele 

mai importante, legate de viaţa economico-socială a 

judeţului Mureş. Cu experienţa acumulată în anii 

anteriori s-a încercat, şi cred că s-a reuşit în mare 

măsură, realizarea unui program care să aibă în 

vedere toate domeniile de interes.  

Eu m-aş opri la două capitole, cu permisiunea 

dumneavoastră şi aceasta şi datorită preocupărilor pe 

care le am, este vorba despre capitolul 6 şi capitolul 

7, Programul colaborărilor externe şi respectiv 

Programul privind perfecţionarea profesională.  

Am constatat că există dorinţa şi este expres 

precizat faptul că principalele contacte externe ale 

judeţului nostru sunt menţinute în continuare. însă 

din experienţa pe care o am coordonând acest 

compartiment la Universitatea PetruMaior, niciodată 

acest lucru nu este suficient. În materia aceasta, de 

relaţii externe, tot timpul trebuie să ne propunem 

foarte mult ca să putem realiza măcar o parte. De 

                                                 
* 31 ianuarie 2008 , Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș, Pct 3. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea programului acţiunilor economico-sociale din 

coordonarea Consiliului Judeţean pe anul 2008 
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aceea consider că în special partea executivă, cea 

care are constanţă în activitate, în permanenţă trebuie 

să construiască noi punţi cu alte instituţii, cu alte 

organisme din Comunitatea Europeană. Pentru că o 

parte din ele vor reuşi, o parte nu, dar aceasta trebuie 

să fie o preocupare care, cred eu, trebuie să aibă o 

importanţă deosebită. …Să lărgim spectrul relaţiilor 

noastre internaţionale şi nu atât la nivelul protocolar 

cât mai mult la aspectul elementelor pragmatice, 

adică să putem să preluăm, să transferăm experienţe 

reuşite în zona noastră. 

Referitor la programul de perfecţionare 

profesională, aici trebuie să spun, având în vedere că 

este o schimbare de…, ca să spun aşa, de mandat, eu 

din experienţă proprie am constatat că deşi am avut 

impresia că ştiu o mulţime de lucruri despre 

obligaţiile unui consilier, am constatat că viaţa este 

puţin mai complicată şi trebuie să citeşti şi trebuie să 

te ajute cei care cunosc acest domeniu ca să poţi să 

cunoşti exact domeniul şi responsabilităţile, de aceea 

consider că este foarte important ca echipa nouă care 

se va constitui la Consiliul Judeţean, pentru că intrăm 

în partea a doua a anului, să beneficieze de un 

training specializat indiferent de domeniul din care 

provine. Şi când mă refer la training, mă refer în 

special la legislaţia europeană, pentru că dacă facem 

un test privitor la această problemă …cred că am 

avea surprize foarte mari. Mă opresc aici cu 

aprecierile, dar cred că pentru nimeni nu este 

supărător de a beneficia de un training în acest 

domeniu, în special pentru domeniile pe care le vor 

avea în grijă comisiile care se vor forma. Restul, 

fiecare în măsura în care se simte necesar, va face 
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aceste lucruri. Cred că este o obligaţie a executivului 

Consiliului Judeţean de a asigura pentru toată lumea 

accesul, dar într-o formă organizată, la aceste 

informaţii şi la modul de lucru din comunitatea 

europeană.  

Vă mulţumesc. 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 
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ASTEPTARI ALE BURSIERILOR*  

 

Doamna preşedintă, 

Domnule vicepreşedinte, 

Stimaţi colegi, 

 

Iau cuvântul într-o chestiune în care mă simt 

obligat moral s-o fac. Este vorba despre hotărârea 

noastră privitoare la sprijinirea studenţilor care 

pleacă cu bursele Erasmus, este vorba despre 

Hotărârea 53 din aprilie şi care a fost corectată în 

urma intervenţiei Instituţiei Prefectului în august, 

Hotărârea 93.  

Am înţeles dintr-o discuţie avută cu domnul 

Iosib că această dispută între noi şi Instituţia 

Prefectului, judecată în Contenciosul administrativ a 

dat câştig de cauză prefecturii şi hotărârea va fi 

anulată. Studenţii au plecat şi mă întreabă ce se 

întâmplă, deşi contau pe acest ajutor. În acest 

context, vreau să vă spun că am avut prilejul să citesc 

o hotărâre apărută la Consiliul JudeţeanBistriţa, în 

care la100 km de noi se dau burse pentru studenţi, se 

                                                 
* 28  februarie   2008 , Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș, Pct 22. Proiect de hotărâre privind 

actualizarea comisiilor de evaluare şi selecţionare a 

asociaţiilor şi fundaţiilor, altor organizaţii 

neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi a 

persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează 

programe şi proiecte în domeniul cultural, culte, sport şi 

asistenţă socială şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar 

de la bugetul de stat. 
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dau ajutoare sociale pentru studenţi. Deci la o 

diferenţă de 100 de km lucrurile sunt judecate cu 

totul altfel. De aceea aş vrea să întreb dacă această 

chestiune este în forma în care am înţeles eu sau nu. 

Si dacă da, atunci să vedem ce se poate face pentru 

că mi se pare, din punct de vedere moral faţă de 

aceşti studenţi, că avem o obligaţie.  

Mulţumesc. 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 
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REVENIRE BURSE ERASMUS* 

 

   Stimată doamnă preşedinte, bănuiesc că ştiţi la 

ce mă refer în intervenţia mea, deja a devenit un 

leitmotiv şi mă simt jenat de această chestiune dar 

trebuie s-o fac până în ultima şedinţă a acestei 

legislaturi dacă chestiunea nu ajunge într-o formulă 

acceptabilă. 

Mai e foarte puţin şi studenţii Erasmus din 

seria aceasta se întorc din bursele pe care le 

efectuează şi problema noastră a rămas tot 

suspendată şi consider că trebuie să facem totuşi 

ceva. Cu mobilizarea necesară să lămurim acest 

aspect, se poate sau nu se poate, ca să pot să transmit 

studenţilor care mă interpelează prin e-mail 

săptămânal dacă această chestiune are sau un final 

fericit.  

Vă mulţumesc. 

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

 

                                                 
* 27 martie 2008, Intervenție în ședința Consiliului Județean 

Mureș, Pct Diverse .   
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APRECIERI PRIVIND ACTIVITATEA 

ATOP*  

 

Doamna Preşedinte,  

Stimaţi colegi,  

  

N-am să spun lucruri noi faţă de cele spuse 

anterior însă m-am considerat obligat că trebuie să 

intervin ca să recunosc efortul pe care l-au făcut 

colegii consilieri prezenţi în această echipă care au 

realizat o activitate impresionantă, zic eu, şi care are 

rezultate palpabile, adică se poate vedea în activitatea 

din judeţ. Mie mi se pare o structură interesantă, 

această autoritate teritorialăm, şi cred că ideea…nu 

noi dar alţii ar trebui s-o folosească şi pentru alte 

domenii de activitate.  

Am apreciat intervenţia a domnului consilier 

Akos Mora în care a subliniat că în această activitate, 

culoarea politică nu a contat, ceea ce consider eu că 

este un lucru foarte important şi de fapt în 

majoritatea activităţilor noastre această chestiune nu 

a primat.  

 Consider că astfel de activităţi, de care întreaga 

comunitate mureşeană beneficiază de efortul 

consiliului judeţean, trebuie evidenţiate şi 

valorificate din plin şi în plan mediatic.  

Vă mulţumesc  

 

[Extras din Procesul verbal la ședinței] 

                                                 
* 24  aprilie 2008, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș Pct 4 Informare privind activitatea 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe trim. I. 2008 
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MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 62 

 
 
 

Scrisoare deschisă adresată D-nei Lokodi Edita Emöke 

Preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş
1
 

 
 

Stimată D-nă Preşedinte, 
 
Vă mulţumesc respectuos pentru invitaţia adresată de a participa la şedinţa 

publică de depunere a jurământului în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean 
Mureş pentru mandatul 2008-2012. 

Din păcate, din motive de sănătate, nu pot onora invitaţia D-voastră.  
Folosesc şi acest prilej, pentru a vă adresa felicitări şi în acelaşi timp să vă 

urez succes în onoranta, dificila şi responsabila misiune pe care v-o asumaţi faţă de 
toţi locuitorii judeţului Mureş de a veghea la bunul mers al acestei structuri 
administrative într-o perioadă de mare importanţă pentru România şi implicit şi 
pentru judeţul Mureş. 

Fiind cu puţin timp înainte de momentul de constituire al noului Consiliu 
Judeţean, îmi exprim speranţa şi încrederea că, având la bază legitimitatea morală 
dobândită prin alegerea D-voastră prin vot uninominal, veţi avea resursele de 
diplomaţie şi inteligenţă politică ce să conducă la realizarea unei echipe de conducere 
executivă a Consiliului Judeţean ce va asigura reflectarea voinţei întregului electorat 
al judeţului Mureş. Acesta este primul examen la care sunteţi supusă pentru a  dovedi 
că respectaţi cu adevărat cele exprimate în jurământul pe care îl veţi susţine azi în 
faţa autorităţilor şi reprezentanţilor locuitorilor din acest judeţ. 

Cu deosebit respect, 
 

Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOŞ 
Consilier judeţean, Partidul Social Democrat 

 

 

                                                 
1
 Scrisoare depusă la Consiliul Judeţean Mureş cu nr 8774 din  20.06 2008 şi 
publicată în ziarul Cuvântul liber,Tg. Mureş, 24 iunie 2008 
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VASILE BOLOŞ  ---  OPINII ŞI ECOURI 
 

 

38 
 

 

 

 

Propuneri în Consiliul Judeţean Mureş 

 

 

Doamna Preşedinte,  

Domnilor Vicepreşedinţi,  

Stimaţi colegi, 

După nişte probleme cu o importanţă deosebită am să vin în faţa Dvs 

cu două chestiuni care par, la prima vedere, neimportante. 

Am, încă, proaspătă în memorie campania electorală, poate şi alţii la 

fel, prilej cu care am constatat că o mulţime de informaţii importante pentru 

consilieri şi pentru opinia publică, nu sunt disponibile, sau, dacă sunt 

disponibile, sunt greu accesibile. În câteva emisiuni de televiziune am fost 

pus în situaţia să răspund la nişte întrebări punctuale la care aş fi răspuns 

fără nici o ezitare în măsura în care, în prealabil, aş fi avut o bază 

documentară certă. Poate Doamna Preşedinte ştie la ce mă refer, fiind şi 

dânsa prezentă în emisiunea respectivă. Ce propun eu? Dacă este posibil, 

realizarea, fără grabă şi în timp, a unor sinteze documentare de către toate 

instituţiile subordonate Consiliului Judeţean în care să apară elementele de 

esenţă şi care să fie accesibile tuturor şi în acelaşi timp să fie certificate. 

Personal mi se pare foarte important să avem o imagine de ansamblu a tot 

ceea ce se întâmplă în judeţ şi, sigur, nu toţi avem preocupări specializate pe 

anumite domenii. Aceasta a fost prima chestiune. 

                                                 
 Alocuţiune prezentată în şedinţa de plen a Consiliului Judeţean Mureş din 10 iulie 2008 
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 Cea de-a doua chestiune mi-a fost sugerată de un text care a apărut, la 

un moment dat, în ziarul „Cuvântul Liber”, privitor la un material de 

promovare al Consiliului Judeţean. Am constatat că, s-ar putea să greşesc şi 

v-aş ruga să mă corectaţi, că noi nu avem un manual de identitate vizuală al 

Consiliului Judeţean. În momentul de faţă orice instituţie importantă trebuie 

să aibă un astfel de document care să precizeze absolut riguros toate 

elementele de inscripţionare, de evidenţiere şi aşa mai departe. Cei care sunt 

în domeniu ştiu despre ce este vorba şi cred că această chestiune este 

importantă şi pentru o instituţie care este o instituţie fanion a judeţului 

Mureş. Propunerea mea este ca acest manual să fie realizat în perioada 

următoare şi el să fie supus atenţiei consilierilor. 

Vă mulţumesc!  
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Alocuţiune în Consiliul Judeţean Mureş 

 

Stimată Doamnă Preşedinte, 

Domnilor Vicepreşedinţi, 

Doamnelor şi Domnilor colegi,  

Regret nespus că mersul sinuos şi imprevizibil al vieţii politice 

mureşene a generat situaţia în care colegul nostru Lazăr Lădariu, distins om 

de cultură, a decis să renunţe la calitatea de consilier judeţean. 

Cu siguranţă Consiliul Judeţean Mureş a pierdut un membru valoros. 

Cel puţin mie îmi vor lipsi momentele de satisfacţie spitrituală oferite de 

intervenţiile Domniei Sale, efectuate de fiecare dată cu rafinament oratoric, 

cizelat în cei opt ani de viaţă parlamentară, pline de substanţă şi pertinente în 

acelaşi timp. 

Îi admir demnitatea şi verticalitatea morală şi îi respect hotărârea. Îi 

urez multe succese în planul vieţii culturale căreia a hotărât sa i se dedice 

total în continuare. 

Se cuvine, acum, să apreciem la superlativ contribuţiile aduse de 

Domnia Sa în cei aproape cinci ani în care activat în cadrul Consiliului 

judeţean Mureş  

 Vă mulţumesc. 

 

                                                 
 Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului judeţean Mureş din 30 octombrie 2008 şi 
publicată în Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 1 noiembrie 2008 
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Declaraţie în Consiliul Judeţean Mureş 

D-le Vicepreşedinte, Doamnelor şi Domnilor consilieri, 

În numele grupului de consilieri ai PSD doresc să fac următoarea 

declaraţie: 

Este cunoscut faptul că activitatea celor care s-au implicat în viaţa 

politică se poate desfăşura pe mai multe paliere de responsabilitate. Primul 

palier este cel guvernamental, al doilea este cel parlamentar, al treilea este în 

cadrul structurilor formate din aleşi locali, al patrulea fiind în cadrul 

structurilor teritoriale. 

Domnului preşedinte al Organizaţiei Judeţene Mureş a PSD, ing. 

Alexandru Petru Frătean, i s-au încredinţat, de curând, responsabilităţi 

guvernamentale care nu sunt compatibile, conform legislaţiei, cu calitatea de 

consilier în cadrul Consiliului Judeţean Mureş. Domnul ing. Alexandru Petru 

Frătean a activat în cadrul Consiliului Judeţean Mureş începând cu anul 1996, 

având în mandatul 2004-2008 responsabilitatea de vicepreşedinte al acestui 

organism. Depăşind limitele partizanatului politic trebuie recunoscut faptul 

că în toată activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Judeţean, Domnia sa 

s-a achitat cu succes de atribuţiunile avute, lucru de altfel recunoscut şi de 

organismele naţionale abilitate să facă astfel de evaluări. 

Se cuvine deci acum, la încheierea misiunii sale de consilier judeţean, 

să-i adresăm mulţumirile noastre pentru munca desfăşurată pe parcursul a 13 

ani în cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi să-i urăm succes în misiunea 

guvernamentală pe care şi-a asumat-o din partea PSD. 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

                                                 
 Alocuţiune rostită în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 ianuarie 
2009, publicată în Ziarul „Cuvântul liber”,Tg. Mureş, 31 ianuarie 2009 
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Punct de vedere privind Spitalul Regional de Urgenţă 

Doamnă Preşedinte,  
Domnule Prefect, 
Domnilor Vicepreşedinţi,  
Doamnelor şi Domnilor consilieri 

Ca reprezentant al grupului de consilieri ai PSD doresc să subliniez, 

fără echivoc, că suntem interesaţi, în mod deosebit, de îmbunătăţirea, de către 

stat, a condiţiilor de asistenţă medicală pentru populaţia municipiului Târgu 

Mureş, respectiv a judeţului Mureş. Din acest considerent am sprijinit în 

mandatul anterior şi vom sprijini şi în mandatul acesta toate demersurile 

făcute pentru materializarea proiectului noului „Spital Universitar Judeţean 

de Urgenţă Mureş”, proiect aflat în programul de investiţii al Ministerului 

Sănătăţii şi Familiei. 

Realizarea unui proiect de asemenea amploare presupune o acţiune 

convergentă a tuturor factorilor interesaţi în acest sens şi avem în vedere: 

Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul municipiului Tg. Mureş, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Tg. Mureş şi bineînţeles toate formaţiunile politice 

responsabile. 

Apreciem că orice demers care atrage după sine periclitarea sau 

întârzierea derulării acestui proiect nu este binevenit şi nu va avea suportul 

nostru. 

Facem un apel la mobilizarea tuturor energiilor de voinţă a factorilor 

politici implicaţi pentru a se putea duce la bun sfârşit acest proiect de care să 

beneficiem noi cu toţii şi, mai ales, generaţiile care vor urma. 

Vă mulţumesc! 

                                                 
 Alocuţiune rostită în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 26 februarie 
2009, publicată parţial în ziarul Cuvântul liber, Târgu Mureş, 03 martie  2009 în cadrul 
articolului „Spitalul Regional de Urgenţă un proiect controversat” de Lia Vinţeler  
 

Vasile Boloș- Sinteza activității de consilier județean,  2004-2016.   143



VASILE BOLOŞ  ---  OPINII ŞI ECOURI 
 

 

79 
 

 

 

 

Protest  

 

Subsemnaţii, consilieri judeţeni, constatând, cu stupoare, că 

preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, dna LOKODI Edita, a obstrucţionat 

participarea subprefectului Valentin PRECUP, ca reprezentant al Instituţiei 

Prefectului Judeţului Mureş, la şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din data 

de 25 iunie 2009, ne exprimăm profundul regret şi 

PROTESTĂM  

împotriva unui asemenea gest care nu este specific unui 

comportament care să stimuleze colaborarea instituţională în folosul 

comunităţii judeţului Mureş.  

Precizăm că, potrivit prevederilor art. 98 din Legea nr. 215/2001, 

coroborate cu prevederile art. 52 din aceeaşi lege, la lucrările Consiliului 

Judeţean pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, sau 

reprezentantul acestuia, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai 

Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de 

responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate.  

Este, deci, în afara oricărei discuţii, că intră în sfera de competenţă a 

prefectului să participe la şedinţele Consiliului Judeţean şi să se pronunţe, 

dacă doreşte, asupra problemelor supuse dezbaterilor.  

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg Mureş 1 iulie 2009 
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În lipsa unor reglementari legale, sau a unor reguli aprobate, în acest 

sens, de către consilieri prin hotarâre, ca minim gest de eleganţă, este normal 

ca reprezentantul Guvernului în teritoriu să fie invitat la prezidiu, unde va 

putea fi văzut şi auzit, faţă în faţă cu cei cărora se adresează, rămânând la 

latitudinea sa dacă acceptă sau nu acest lucru.  

Raportat la aceste aspecte de legalitate şi de protocol, considerăm că 

atitudinea preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, care, la menţionata 

şedinţă de consiliu, l-a invitat pe domnul subprefect Valentin PRECUP să 

părăsească masa prezidiului, nu poate fi catalogată decât sfidătoare la adresa 

unor instituţii ale Statului Român şi, oricum am privi lucrurile, atitudinea 

este una neelegantă şi este în afara regulilor de colaborare care ar trebui să 

guverneze relaţiile umane, în general. 

Semnatari: 

 Mihai Poruţiu, Teodor Giurgea, Vasile Filimon, Cristian Cioban, Doru 

Borşan, Ladislau Schwartz, Ieronim Seracu, Vasile Boloş, Mircea Radu, Ioan 

Pop, Teofil Moldovan, Mihaela Kardos, Tiberiu Ferenczi 
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Mulţumiri pentru ing. Ioan Pop 

 

Stimată D-nă Preşedinte,  

Stimaţi colegi, 

 

În numele grupului de consilieri PSD din Consiliul judeţean Mureş 

doresc să aduc, în mod public, mulţumiri colegului nostru ing. Ioan Pop 

pentru activitatea desfăşurată în perioada în care a îndeplinit mandatul de 

consilier judeţean. 

Deşi a fost o prezenţă discretă în şedinţele de plen ale consiliului 

Domnia sa a fost deosebit de activ şi eficient în teritoriu, în pregătirea şi 

desfăşurarea şedinţelor de comisie. 

Cunoscându-i felul de a fi sunt sigur că Domnia sa a cântărit cu multă 

responsabilitate motivaţia deciziei sale de azi în interesul celor care ne-au 

mandatat să-i reprezentăm în Consiliul judeţean Mureş. 

Îi urez mult succes în activitatea sa viitoare în plan profesional, civic şi 

politic. 

 

 

 

                                                 
 Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 17 decembrie 2009 şi 
publicată în Ziarul „Cuvântul liber”, Tg Mureş, 19 decembrie 2009  
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Propunere de hotărâre 

 

D-nei Lokodi Edita Emöke,  

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş 

Stimată Doamnă Preşedinte, 

Pentru a se putea asigura îndeplinirea în bune condiţii a funcţiei de 

coordonare şi control a instituţiilor, regiilor autonome şi societăţilor 

comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş (CJM) 

propunem următoarele: 

1. Fiecare instituţie, regie autonomă şi societate comercială aflată sub 

autoritatea CJM va întocmi anual un raport detaliat privitor la 

stuctura de organizare, activităţile desfăşurate şi starea financiară; 

2. Rapoartele întocmite de instituţiile în cauză, verificate şi certificate 

de compartimentele de specialitate ale CJM, vor fi susţinute ca punct 

distinct în şedinţele de plen ale CJM sub formă de informare 

prezentată de conducătorul instituţiei; 

3. Programarea prezentării rapoartelor în şedinţele CJM se va face de 

către preşedintele CJM. 

Supunem atenţiei Dvs rugămintea ca elementele propuse mai sus să 

facă obiectul unei hotărîri a CJM.  

Cu deosebit respect,  

 Mihail PORUŢIU, consilier PD-L 

Vasile BOLOŞ, consilier PSD 

Vasile POKORNY, consilier UDMR 

Akos MORA, consilier PNL  

                                                 
 Propunere depusă cu nr 2890 la Consiliul Judeţean Mureş la data de 25 februarie 2010  
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Luare de poziţie 

 

Stimate Dl. Secretar general L Dragnea,  

Stimate Dl. Preşedinte Alexandru Frătean 

Stimaţi colegi, 

 

In contextul şedinţei de azi voi avea o intervenţie scurtă. 

Punctul meu de vedere privitor la necesitatea alegerilor în cadrul 

organizaţiei noastre este cunoscut din articolul „Pledoarie pentru dialog”, pe 

care l-am publicat acum câteva zile, şi nu-l voi mai relua. Îmi menţin aceeaşi 

poziţie.  

În acest cadru aş dori să să mai adaug o idee importantă: este de 

neînţeles, greu de acceptat şi aş îndrăzni să spun chiar o greşeală majoră, din 

punct de vedere al consecinţelor politice, gestul conducerii PSD Mureş de a 

nominaliza, de curând, chiar cu caracter interimar, ca funcţia nr. 2 din 

ierarhia organizaţiei, aceea de secretar executiv, să fie ocupată de o persoană 

care a dovedit o moralitate politică, subliniez politică, cel puţin îndoielnică şi 

care nu ne reprezintă, în felul nostru de a fi, în faţa comunităţii mureşene. O 

mare parte a membrilor de partid şi chiar a electoratului nostru nu vor uita 

acest lucru şi-l vor taxa ca atare.  

Va mulţumesc pentru atenţie.  

                                                 
 Alocuţiune prezentată la reuniunea Consiliului Judeţean al PSD Mureş din data de 2 iulie 
2010, Sala Mică a Palatului Culturii din Tg. Mureş 
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Respectul jurământului 

 

Joi 14 octombrie a.c. a avut loc o şedinţă extraordinară a Consiliului 

Judeţean Mureş. Pe ordinea de zi a fost propus un singur punct: Hotărâre 

privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Tg.Mureş str. Mihai 

Viteazu nr. 31. Imobilul în cauză este de fapt clinica privată cunoscută sub 

numele Galenus.  

Proiectul de hotărâre prezentat făcea propuneri privind modificări la o 

hotărâre anterioară dar şi propuneri explicite de evacuare, respectiv de 

desfinţare pe cale administrativă a construcţiei edificate aparţinând acestei 

clinici. 

Subiectul supus atenţiei a fost unul delicat datorită istoriei complicate 

a naşterii acestui aşezământ medical privat. Dar nu-mi propun în cele ce 

urmează să dezvolt detaliile juridice a acestei speţe complexe. 

În evoluţia discuţiilor, relativ tensionate, D-na Lokodi Edita Emöke, 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, care conducea şedinţa, a invocat la 

un moment dat ca argument, care să îndemne consilierii la o justă cumpănire, 

respectarea jurământului depus de fiecare consilier judeţean în parte la 

investirea în această calitate. 

Orice referire la un jurământ depus nu poate decât să-ţi genereze un 

acut simţământ de reponsabilitate morală. Am rememorat textul 

jurământului de consilier care spune: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 20 octombrie 2010 
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locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Mi-am analizat modul 

de judecată şi acţiune în situaţia dată şi cred că prin ceea ce am făcut, atât eu 

cât şi colegii mei consilieri PSD, în şedinţa evocată am avut în vedere să 

creăm condiţiile pentru respectarea legilor ţării şi în acelaşi timp m-am gândit 

la interesele locuitorilor judeţului Mureş. Desfiinţarea şi demolarea unei 

unităţi spitaliceşti cu dotări moderne nu poate fi în nici o circumstanţă în 

interesul celor mulţi, nu poate aduce binele locuitorilor judeţului Mureş. 

În situaţia creată trebuie identificate, cu bună credinţă de ambele părţi, 

acele soluţii legale de rezolvare a problemei care să nu lezeze interesele 

locuitorilor acestui judeţ. Nu este uşor, dar avem datoria de-a o face. Să nu 

uităm faptul că profesionalismul în administraţia publică se apreciază şi în 

funcţie de capacitatatea de a media situaţiile conflictuale. 

Cred, cu tărie, că mi-am respectat jurământul de consilier, în spiritul 

valorilor social-democrate. 
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Priorităţi la Consiliul Judeţean Mureş 

Stimată D-nă Preşedinte, 

Plecând de la intervenţia avută în şedinţa de plen a Consiliului 

Judeţean Mureş din data de 16 decembrie 2010 doresc să reiterez şi în scris 

propunerea ca în şedinţa din luna ianuarie 2011 executivul să prezinte, în 

plenul Consiliului Judeţean Mureş, un material care să evidenţieze sintetic, 

pentru noi consilierii şi mai ales pentru locuitorii judeţului Mureş care sunt, 

în viziunea sa, principalele priorităţi ale activităţii Consiliului Judeţean 

Mureş, definte cât mai concret, în anul 2011. 

Am cunoştinţă de documentul intitulat „Priorităţile dezvoltării 

judeţului Mureş pentru perioada 2007-2013”, prezent pe site-ul Consiliului 

Judeţean Mureş, care conţine cinci priorităţi majore, fiecare cu 2-4 măsuri 

concrete, dar consider că acesta este un document de referinţă care trebuie 

permanent actualizat, armonizat şi completat în funcţie de situaţiile reale 

apărute în viaţa social-economică a ţării şi a judeţului. În plus să nu uităm că 

anul 2011 este un an preelectoral ceea ce ar putea determina anumite 

influienţe în iniţierea şi derularea unor activităţi în cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş care ar putea fi interpretate că au în vedere captarea 

bunăvoinţei unei anumite părţi a alegătorilor. 

Apreciez ca fiind benefic un efort comun de identificare şi stabilire a 

acestor priorităţi care să satisfacă interesele tuturor, sau cel puţin a 

majorităţii, cetăţenilor acestui judeţ în orizontul de timp al anului 2011. 

Cu deosebit respect,  

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

                                                 
Intervenţie în plenul CJM 16 decembrie 2010, depusa la CJM sub nr. 20111/17.12.2010   
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Propunere la Consiliul Judeţean Mureş 

 

Stimată D-nă Preşedinte, 

 

În calitate de consilier aparţinând Consiliului Judeţean Mureş sunt 

interesat ca acest organism să-şi îndeplinească cât mai bine misiunea pentru 

care a fost constituit şi în acelaşi timp ca locuitorii judeţului Mureş, pe care-i 

reprezentăm, să aibă cunoştinţă de munca pe care o prestăm în acest scop.  

Un articol publicat, de curând, de un cotidian din Tg.Mureş făcea 

referire la „consilierii muţi” din cadrul Consiliului Judeţean Mureş 

subliniindu-se lipsa de implicare a unor consilieri în activităţile specifice 

acestuia. Creşterea aportului consilierilor în cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş depinde, în mare măsură, de grupurile politice cărora le aparţin şi care 

au tot interesul pentru o reprezentare cât mai eficientă. Cred însă că se pot 

identifica şi alte căi pentru o mai bună şi corectă imagine publică a activităţii 

din consiliu. Asupra uneia dintre acestea voi face referire în cele de mai jos. 

Celor care sunt familiariziaţi cu modul de lucru al Consiliului 

Judeţean ştiu că o pondere foarte importantă a muncii consilierilor se 

desfăşoară în cadrul comisiilor de specialitate unde aceştia participă 

nemijlocit la analizarea, rafinarea şi avizarea proiectelor de hotărâri care se 

supun apoi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. Acest aspect al 

                                                 
Propunere adresata D-nei Lokodi Edita Emöke, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş 
la 31 ianuarie 2011 cu nr 1574 
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activităţii noastre este, din păcate, mai puţin cunoscut marii mase de cetăţeni 

şi chiar unor reprezentanţi ai presei. Din acest motiv supun atenţiei Domniei 

voastre propunerea de mai jos: 

La fiecare proiect de hotărâre de pe ordinea de zi avizele comisiilor de 

specialitate să fie prezentate de preşedintele fiecărei comisii implicate(sau în 

absenţa acestuia de către secretarul comisiei) cu rezoluţia finală precum şi 

rezultatul votului din comisie iar când se crede de cuviinţă şi alte elemente 

rezultate din dezbaterile din comisie.Aceste intervenţii vor fi astfel 

consemnate în procesul verbal al şedinţei de consiliu, care este un document 

public, şi vor putea fi cunoscute de toţi cei interesaţi. 

Deşi la prima vedere se crează impresia că acest mod de lucru în plen 

are un aspect formal la o analiză mai atentă se poate consta că în acest fel se 

evidenţiază, mai pregnant, rolul comisiilor de specialitate şi al consilierilor 

care le compun. Această modalitate de lucru se practică de altfel şi în alte 

consilii judeţene din ţară (de exemplu la Consiliul Judeţean Cluj). 

Îmi exprim speranţa că veţi medita la propunerea de mai sus şi veţi 

acţiona în consecinţă. 

 Cu deosebit respect, 

Prof.univ.dr.ing Vasile Boloş, consilier judeţean PSD 
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VOTUL PENTRU UN REFERENDUM* 
 
 
 
Stimată doamnă președinte, 
Stimați colegi consilieri, 
Onorată asistență, 
 
Participăm azi, după știința mea, la o ședință cu 

caracter inedit în istoria recentă a Consiliului Județean 
Mureș. Este pentru prima dată când a fost convocată o 
ședință extraordinară la cererea unei treimi din 
numărul de consilieri. Acest lucru se datorează 
necesității stringente a luării în dezbatere, cu maximă 
responsabilitate, a unei probleme de interes comunitar 
major și anume propunerea avansată și discutată de 
Președintele României, dl Traian Băsescu, cu 
principalele forțe politice actuale ale țării, privind 
reorganizarea administrativă a României care are ca 
punct de pornire desființarea actualelor județe și 
implicit a județului Mureș. 

Dată fiind importanța unei astfel de acțiuni cum 
este reorganizarea teritorială legislația națională (Legea 
nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 
referendumului, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și prevederile art. 3 alin. 3 și art. 22 

                                                 
*7 iulie 2011, Alocuțiune rostită în cadrul ședinței Consiliului 
Județean Mureș, 8 iulie 2011, Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. 
Mureș. 
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din Legea nr. 215/2001 administrației publice 
republicată) precum și legislația comunitară (Carta 
Europeană a Autonomiei Locale din 1985), are 
prevederi exprese care impun ca într-o astfel de situație 
populația entității administrative supuse modificării să 
fie consultată printr-un mecanism democratic care este 
„Referendumul”. La acesta urmează să participe toți 
cetățenii cu drept de vot din entitatea administrativă în 
cauză. Derularea unui asemenea proces va aduce în 
fața inițiatorilor proiectului de modificare voința 
expresă a cetățenilor, de care aceștia au obligația să 
țină cont, fiind vorba de viața și activitatea viitoare a 
comunității respective. 

Motivația acțiunii grupurilor de consilieri ai PSD 
și ai PNL din Consiliul Județean Mureș, privind 
necesitatea organizării la nivelul județului Mureș a 
unui referendum, cu întrebarea „Sunteți de acord cu 
desființarea județului Mureș prin modificarea 
limitelor teritoriale ale acestuia?” are în vedere 
consecințele, de o importanță greu de evaluat, în plan 
social, economic și politic, generate de desființarea 
actualei structuri administrative în care trăim și 
muncim și anume județul Mureș. 

Respectându-ne jurământul depus în calitate de 
consilieri județeni considerăm că este de neimaginat ca 
o problemă atât de importantă, cum este desființarea 
județului Mureș, să nu o supunem unei forme de 
consultări prin referendum cetățenilor care ne-au 
mandatat să-i reprezentăm în Consiliul Județean 
Mureș.  

S-au exprimat păreri că acest referendum nu poate 
fi luat în discuție fără existența unui document oficial 
al unei instituții care să promoveze un proiect de 
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reorganizare teritorială. Plecând de la considerentul că 
Președintele României este potențial persoana cu cea 
mai mare autoritate morală din țară, autoritate conferită 
prin votul universal și uninominal al locuitorilor 
acesteia, nu putem să apreciem că acțiunea promovată 
de Domnia sa privind reorganizarea administrativă a 
României, în forma care s-a derulat până acum, 
constituie o simplă discuție fără acoperire, un gest cu 
caracter de provizorat, respectiv un exercițiu de 
dezbatere politică.  

Considerăm că este obligația noastră, a membrilor 
Consiliului Județean Mureș, indiferent de formațiunea 
politică căreia îi aparținem, să respectăm voința 
alegătorilor precum și prevederile legislației naționale 
și internaționale specifice. De aceea noi, membrii 
grupului de consilieri PSD, credem, cu fermitate, că 
avem datoria morală să adoptăm o hotărâre care să 
asigure exprimarea nemijlocită a opțiunii locuitorilor 
județului Mureș, privind propunerea de desființare a 
județului nostru, printr-un referendum organizat în 
condițiile legislației naționale în vigoare. În consecință 
vom vota, fără rezerve, pentru adoptarea acestei 
hotărâri. 
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LUARE DE POZIȚIE* 
 
 
 
Stimate domnule vicepreședinte, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Am considerat necesar să solicit dreptul la cuvânt 

la acest punct de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean 
Mureș pe anul 2011), plecând de la textul expunerii de 
motive care menționează că un număr de patru localități 
(Brâncovenești, Ațintiș, Suplac și Zagăr) beneficiază de 
alocarea prin „dedicație guvernamentală” a unor 
fonduri suplimentare. Trebuie să constat, cu regret, că 
acest lucru se petrece în mod repetat, în ședința trecută 
au fost alte 5 comune (Acățari, Râciu, Ghindari, Ernei, 
Mica) în aceeași situație, ceea ce înseamnă că, în fapt, 
puterea actuală, aflată la guvernare, tratează cu 
desconsiderare locuitorii din comunitățile ai căror 
primari au alte culori politice, decât cele ale PDL-ului, 
respectiv UDMR-ului. Din respect față de locuitorii 
comunelor menționate, care beneficiază de aceste 
fonduri suplimentare, grupul de consilieri PSD va vota 

                                                 
*24 octombrie 2011, Alocuțiune rostită în cadrul ședinței 
Consiliului Județean Mureș,  25 octombrie 2011, Ziarul 
„Cuvântul liber”, Tg. Mureș. 
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favorabil proiectul de hotărâre propus, dar nu putem să 
nu protestăm față de acest mod discriminatoriu de a 
trata o bună parte a cetățenilor județului Mureș pe care 
îi reprezentăm în acest for. 
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ALOCĂRI CU DEDICAȚIE* 
 
 
 
Stimată doamnă președinte, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Acum în apropierea încheierii mandatului 

2008-2012 suntem puși în fața unei situații, care s-a 
repetat de nenumărate ori în această perioadă de timp, 
aceea de a rectifica bugetul Consiliului Județean Mureș 
cu sume transmise cu „dedicație” de la Guvernul 
României pentru localitățile a căror primari aparțin 
partidelor din arcul guvernamental. De această dată din 
totalul celor 24 de primării PSD din județul Mureș 
beneficiază de un sprijin financiar o singură primărie 
cu o sumă ce reprezintă „impresionantul” procent de 
4,90% din suma totală alocată județului Mureș. 
Primăriile UDMR primind 46,57%, cele PDL 30,45% 
iar cele PNL 18,06%. 

Ce se poate spune într-o astfel de situație? Decât 
că se demonstrează constant, fără reținere, un dispreț al 
actualilor guvernanți față de locuitorii care au 
„îndrăznit” să aibă alte opțiuni politice decât cele 
portocalii sau verzi. 

                                                 
*26 aprilie 2012, Alocuțiune rostită în cadrul ședinței 
Consiliului Județean Mureș, 28 aprilie 2012, Ziarul „Cuvântul 
liber”, Tg. Mureș. 
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Din respect față de locuitorii localităților care au 
obținut aceste fonduri membrii grupului de consilieri 
PSD din Consiliul Județean Mureș vom vota hotărârea 
de rectificare a bugetului propusă, dar o facem cu un 
gust amar și cu regretul că încă nivelul de civilizație 
politică în spațiul național, și cel mureșean în același 
timp, este încă departe de cel european. 

În calitate de membru al USL doresc să transmit 
locuitorilor din județul Mureș, pe care îi reprezentăm 
cu toții în acest for, că astfel de tratamente 
discriminatorii vor dispare din practica politică după 
viitoarele alegeri introducându-se o altă abordare a 
problematicii comunităților locale. 
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O OBLIGAȚIE MORALĂ* 
 
 
 
Stimate domnule președinte, 
Doamnă vicepreședinte 
Domnule vicepreședinte , 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Dezbaterea și aprobarea Hotărârii privitoare la 

susținerea acțiunii de reparare a monumentului istoric 
„Biserica de Lemn Sf. Apostoli Petru și Pavel din 
Mădărășeni” mi-a creat prilejul să aduc în atenția Dvs. 
o problemă, din aceeași arie de preocupări, la care, 
împreună cu colegii consilieri PSD din cadrul 
Consiliului Județean Mureș, mă gândesc de ceva timp. 
Este vorba de Monumentul Eroilor de la Oarba de 
Mureș, locul unde s-au jertfit pentru patrie și-și 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 Județean Vrancea implementează în intervalul 
2009-2013 proiectul intitulat „Drumul de Glorie al 
Armatei Române” care-și propune restaurarea, 
consolidarea precum și introducerea într-un circuit 
turistic a mausoleelor de la Focșani, Mărășești, Mărăști, 

                                                 
*29 noiembrie 2012, Alocuțiune rostită în cadrul ședinței 
Consiliului Județean Mureș,  4 decembrie 2012, Ziarul 
„Cuvântul liber”, Tg. Mureș. 
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Soveja alături de alte monumente istorice și religioase din 
zonă. 

Valoarea proiectului se ridică la suma de 7 
milioane de euro și este cofinanțat de Uniunea 
Europeană prin Programul Operațional Regional 
2007-2013. 

Proiectul colegilor din Vrancea mă duce cu gândul 
la faptul că și în cadrul Consiliului Județean Mureș 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 Mureș prin care să se 
reamenajeze și să se îmbogățească 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. 

În materiale existente pe Internet am citit că mai 
există propuneri asemănătoare. Astfel „Societatea 
cultural-patriotică „Avram Iancu” – Filiala Mureș a 
propus înălțarea unui mausoleu, după modelul celui de la 
Mărășești, pentru cei 11 000 de ostași români căzuți la 
datorie pe câmpul de onoare”. De asemenea se 
menționează că „există un proiect intitulat „MAUSOLEU 
2000” prin care Complexul memorial ar trebui să sufere 
îmbunătățiri semnificative”. Personal nu cunosc ca aceste 
propuneri și intenții să fie în curs de materializare. 

Proiectul, la care m-am referit a fi promovat, va 
putea avea ca susținere atât fonduri atrase din 
programele europene specifice, care sunt sau care vor 
fi funcționale, contribuții ale Consiliului Județean 
Mureș precum și donații ale cetățenilor și ale agenților 
economici din județ și din întreaga țară.  

Este evident faptul că nu aștept un răspuns imediat la 
această propunere dar cred că ea merită, prin caracterul ei 
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care o include în elementele specifice ale culturii 
recunoștinței, o analiză serioasă în compartimentele 
funcționale de specialitate ale Consiliului Județean Mureș 
și 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 Mureș” care îi are ca autori pe Grigore 
Ploeșteanu, Vasile T. Suciu și Lazăr Lădariu. Sunt 
convins că acest lucru ne va ajuta să nu greșim. 

 
Vă mulțumesc pentru atenție. 
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O PRIORITATE CONSTANTĂ* 
 
 
 
Stimate domnule președinte, 
Doamnă și domnule vicepreședinte, 
Stimați colegi, 
 
Mă adresez Dvs. atât în calitatea mea de membru 

al Comisiei social-culturale cât și în aceea de decan de 
vârstă al Consiliului Județean Mureș. 

Am să prefațez intervenția mea cu un scurt citat 
din Andrei Pleșu, un intelectual pe care-l apreciez 
foarte mult, „Bătrânețea… poate fi vârsta bolilor și a 
împuținării, dar și vârsta înțelepciunii, a experienței, a 
prestigiului. Bătrânii azilurilor sunt triști. Bătrânii 
cetății sunt impunători”. Evident că atunci când se 
referă la „bătrânii impunători ai cetății” autorul citat se 
gândea la un număr restrâns oameni cum sunt: actorul 
Radu Beligan, istoricii Neagu Djuvara, Dan Berindei și 
Dinu C. Giurescu, sau la oamenii politici ca Mircea 
Ionescu Quintus sau Ion Iliescu sau poate chiar la 
ex-regele Mihai și nu mulți alții. Când autorul se 
referea la „bătrânii triști din aziluri” avea, cu siguranță, 
în vedere sute sau chiar mii de oameni anonimi pe care 

                                                 
*31 ianuarie 2013, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș, 5 februarie 2013, Ziarul „Cuvântul 
liber”,Tg. Mureș 
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viața i-a adus în situația de a fi îngrijiți în aceste 
așezăminte comunitare. 

Un astfel de așezământ este și „Căminul de 
persoane vârstnice” de la Ideciu de Jos, aflat în 
administrarea Consiliului Județean Mureș, pentru a 
cărui bună funcționare proiectul de hotărâre privind 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar 
pentru anul 2013, aflat în discuție pe ordinea de zi de 
astăzi, face referire. 

Se apreciază, cu caracter de generalitate, că 
măsura în care o comunitate îi poate ajuta pe copiii și 
bătrânii aflați în dificultate este o măsură a gradului de 
civilizație al acesteia. După cum se știe în județul 
Mureș această grijă a fost și este o prioritate constantă 
a Consiliului Județean fapt ce, în opinia mea, onorează 
instituția noastră. 

Considerentele exprimate mai sus cred că ne 
impun să votăm, fără rezerve, acest proiect de hotărâre. 

 
Vă mulțumesc pentru atenție. 
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APEL LA RESPECT* 
 
 
 
Domnule președinte, 
Doamnă și domnule vicepreședinte, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
În ziarul „Cuvântul liber” din 21 mai a.c. am citit 

o declarație a domnului Marius Pașcan, senator PDL, 
postată și pe site-ul personal, referitoare la anumite 
afirmații ale unui membru al Consiliului Județean 
Mureș, în speță fiind vorba de dl președinte Ciprian 
Dobre. Nu intenționez să comentez fondul aceste 
declarații, asupra acestuia urmând ca cel în cauză să-și 
prezinte punctual de vedere, ci doar limbajul, pe care-l 
apreciez ca jignitor, folosit, în mod surprinzător pentru 
mine, de dl senator. 

Într-un stat democratic fiecare membru al 
comunității, și în mod deosebit un reprezentant ales, are 
dreptul de a se exprima în spațiul public în mod liber 
asupra oricărei probleme de interes comunitar. Singurele 
aspecte asupra cărora consider că există limite, în cazul 
unor declarații, sunt cele legate de limbajul folosit care, în 
mod firesc, nu trebuie să conțină termeni peiorativi sau 
jignitori precum și fondul exprimării care cred că 

                                                 
*30 mai 2013, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș,  31 mai 2013, Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg. Mureș.  
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trebuie să se refere doar la ideile enunțate de alte 
persoane și mai puțin asupra caracteristicilor, de orice 
natură, ale acestor persoane. 

O astfel de abordare este, în opinia mea, cea care 
duce la dezvoltarea culturii dialogului public și va avea 
rezultate în sensul evoluției societății noastre în plan 
comportamental. Am fost și rămân un adept al 
limbajului civilizat, cât mai elevat posibil, indiferent 
de situație și fac apel la cei care și-au asumat calitatea 
de exponenți ai cetățenilor fie ca senator, deputat, 
președinte de consiliu județean, primar, consilier 
județean, consilier local să respecte acest spirit pentru a 
putea constitui modele pozitive pentru marea masă a 
cetățenilor și mai ales pentru generațiile tinere. 
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NECESITATEA UNEI STRATEGII CULTURALE* 
 
 
 
Domnule președinte 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
Onorați invitați, 
 
Ședința extraordinară de azi, dedicată aniversării 

Centenarului Palatului Culturii din Tîrgu Mureș, are o 
semnificație aparte în sensul că prin desfășurarea ei se 
evidențiază, și în acest mod, atenția și respectul 
administrației județului Mureș față de un simbol al 
culturii mureșene, Palatul Culturii fiind un spațiu, cu 
totul deosebit, în care viața spirituală a comunității 
noastre s-a manifestat, sub diferite forme, pe parcursul 
ultimei sute de ani. De altfel acest edificiu se constituie 
într-o emblemă a orașului nostru, binecunoscută în țară 
și în străinătate. Nu putem decât să fim recunoscători 
celor care prin munca lor au contribuit la construcția 
acestui edificiu dar și celor l-au îngrijit și păstrat 
pentru ca și generațiile viitoare să se bucure de el. 

Este acceptată ideea că un edificiu dedicat vieții 
spirituale oricât de impunător este nu-și poate îndeplini 
menirea decât atunci când și cei care-l populează știu 
să-l utilizeze și să-l valorifice. Din acest punct de 

                                                 
*7 iunie 2013, Alocuțiune rostită în ședința festivă a Consiliului 
Județean Mureș, 11 iunie 2013, Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg. Mureș. 
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vedere la Tîrgu Mureș, Palatul Culturii, prin calitatea 
oamenilor care compun această comunitate, cred că 
și-a îndeplinit menirea și își merită numele. 

Mă folosesc de acest moment pentru a sublinia 
faptul că Consiliul Județean Mureș în calitatea sa de 
autoritate a administrației publice locale, a acționat cu 
consecvență pe parcursul ultimilor nouă ani, perioadă 
de când am onoarea să fac parte din structura sa și pe 
care o cunosc îndeaproape, să-și îndeplinească 
misiunea de a coordona și sprijini realizarea serviciilor 
publice de interes județean atât în plan economic cât și 
social-cultural. În contextul de față doresc să accentuez 
componenta culturală a acestor servicii. Acest gen de 
activitate s-a derulat și se derulează atât prin instituțiile 
culturale aflate în directa sa subordonare cât și prin 
asociații, fundații și alte organizații nonguvernamentale 
care organizează diverse programe și proiecte culturale 
cu sprijin parțial obținut prin competiție din partea 
Consiliului Județean Mureș. Conform datelor contabile 
oficiale în perioada menționată ponderea capitolului 
cultură din bugetul anual al consiliului județean s-a 
situat în intervalul 9,51%-17,31%, media ultimilor 10 
ani fiind de 12,61%. Se poate comenta faptul că 
această cotă parte este sub necesitățile reale ale acestui 
domeniu dar în același timp trebuie avute în vedere 
resursele disponibile precum și multiplele priorități 
legate de domeniul sănătății și al asistenței sociale 
precum și de asigurare a infrastructurii județului. 

Pentru a avea un element de comparație pot 
menționa faptul că pentru anul 2013 în Legea 
bugetului statului cheltuielile prevăzute pentru 
Ministerul Culturii sunt de circa 1,5%. Și poate nu este 
lipsită de semnificații și o statistică care arată că din 
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totalul bugetului unei familii la noi în țară doar 4,9 
procente sunt destinate pentru cheltuieli de natură 
culturală, media europeană fiind de 8,9 procente. În 
Finlanda, Danemarca și în Suedia, ponderea acestor 
cheltuieli este de peste 11 procente. 

Pentru a avea o idee mai concretă despre spectrul 
larg de activități culturale care sunt prevăzute să se 
desfășoare în anul 2013 cei interesați pot consulta 
Anexa la HCJM nr 66 din 25 aprilie 2013 unde la 
secțiunea 12. „Programul principalelor acțiuni 
culturale ale instituțiilor de cultură subordonate 
Consiliului Județean Mureș „vor găsi un număr de 319 
activități punctuale care se adresează tuturor 
categoriilor de cetățeni din județ. La acestea se adaugă 
un număr de 268 de evenimente organizate de asociații 
și fundații care au depus cereri de sprijin din partea 
Consiliului Județean Mureș în cadrul competiției de 
proiecte derulate în baza OUG nr.84 din 2008. 
Enumerarea făcută ne dă o imagine sub aspect 
cantitativ al activităților culturale desfășurate sub 
patronajul Consiliului Județean Mureș. Evident este 
foarte importantă și calitatea acestora pe care o pot 
aprecia doar concetățenii noștri care sunt beneficiarii 
acestor manifestări. 

Pentru ridicarea nivelului calitativ al activităților 
din domeniul cultural precum și pentru o optimizare a 
cheltuirii fondurilor alocate acestui domeniu cred că se 
impune cu necesitate ca pentru perioada 2014 -2018 să 
se conceapă, în premieră în cadrul Consiliul Județean 
Mureș, o „Strategie culturală a județului Mureș” pe 
care toate instituțiile de profil să o respecte și să se 
plieze în vederea realizării ei. Această strategie ar 
trebui să aibă în vedere cel puțin trei direcții strategice, 
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și anume: desfășurarea unei vieți culturale la standarde 
ridicate în concordanță cu specificul național; 
menținerea multiculturalității ca element sine qua non 
al asigurării coeziunii sociale; integrarea culturii 
mureșene în spațiul cultural național și european. 
Pentru fiecare direcție strategică pot fi identificate un 
mare număr de obiective și măsuri specifice. Există 
deja modele de acest fel în cadrul altor consilii 
județene (de exemplu în județul Timiș). 

Personal nu cred că regionalizarea care urmează 
să se desfășoare în perioada imediat următoare va 
anula necesitatea acestui demers. 

Aș încheia scurta mea intervenție făcând o 
trimitere la o idee care spune că între cultură și 
calitatea vieții există o strânsă dependență. Tot ceea ce 
facem în Consiliul Județean Mureș pentru cei care 
ne-au ales și pentru generațiile care ne urmează are în 
vedere creșterea calității vieții. Este marea noastră 
responsabilitate pe care ne-am asumat-o toți cei care ne 
aflăm aici ca membrii ai acestui consiliu. 

 
Vă mulțumesc pentru atenție. 
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SEMNIFICAȚIILE UNUI GEST POLITIC* 
 
 
 
Domnule președinte,  
Domnule vicepreședinte,  
Doamnelor și domnilor consilieri,  
 
Retragerea grupului de consilieri județeni PDL de 

la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului 
Județean Mureș din 12 iunie 2013, fără ca acesta să 
aibă o intervenție în plen prin care să anunțe și să 
motiveze în vreun fel această decizie, m-a determinat 
să meditez la semnificațiile acestui gest politic.  

Faptul că pe ordinea de zi a ședinței se afla 
„Proiectul de hotărâre privind încuviințarea stabilirii 
sediului Institutului de Urgență pentru Boli 
Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș în imobilul 
situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 50” 
care presupunea ca avizarea sa să se poată face cu 
votul a 2/3 din numărul de consilieri m-a condus la 
concluzia că Domniile lor nu susțineau acest lucru și, 
în consecință, au încercat să împiedece luarea acestei 
hotărâri. Supoziția mea s-a confirmat apoi și din 
declarațiile în presă ale unui lider PDL. Desigur este 
opinia dânșilor și dreptul la opinie trebuie respectat. 

                                                 
*20 iunie 2013, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș,  21 iunie 2013, Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg. Mureș.  
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Personal consider însă că cetățenii județului Mureș, pe 
care-i reprezentăm în acest organism, au dreptul să 
cunoască argumentele care au stat în spatele deciziei 
acestor consilieri, mai ales fiind vorba de o problemă 
direct legată de sistemul de sănătate publică. Mi s-ar fi 
părut mai firesc ca într-o astfel de situație cei care au o 
opinie contrară inițiatorului unui proiect de hotărâre să 
aducă la cunoștință public, explicit, motivarea deciziei 
lor și la aprobarea proiectului să-și aleagă 
comportamentul la vot așa cum cred de cuviință în 
mod liber și transparent. O astfel de atitudine cred că 
este mai aproape de așteptările cetățenilor care ne-au 
împuternicit să le apărăm interesele comunitare în 
acest consiliu și ar evidenția, în același timp, o 
responsabilitate asumată conform jurământului depus 
de fiecare consilier.  

Democrația adevărată conține două componente la 
fel de importante: dezbaterea și votul. Lipsa dezbaterii 
anihilează în bună măsură efectele unui proces 
democratic modern. Dezvoltarea și consolidarea 
democrației impune intrinsec să ne implicăm și să 
accentuăm componenta de dezbateri care să 
fundamenteze și să rafineze hotărârile supuse apoi 
votului. 

În speranța că ideile exprimate nu le veți considera 
ca având un caracter moralizator cu mult respect vă 
îndemn, stimați colegi consilieri, să meditați și Dvs. la 
acestea.  

 
Vă mulțumesc pentru atenție.  
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OPINIA GRUPULUI DE CONSILIERI USL* 
 
 
 
Domnule președinte,  
Doamnă și domnule vicepreședinte,  
Doamnelor și domnilor consilieri,  
Stimați invitați,  
 
Prezența pe ordinea de zi a ședinței extraordinare 

de azi a Consiliului Județean Mureș a punctului 
intitulat „Proiect de hotărâre privind organizarea 
referendumului în vederea consultării cetățenilor din 
județul Mureș privind oportunitatea înființării unei 
regiuni de dezvoltare formată din județele Mureș, 
Harghita și Covasna, cu centrul regiunii în municipiul 
Tîrgu Mureș” propus de grupul de consilieri județeni 
UDMR ne determină să rememorăm discuțiile avute în 
ședința extraordinară a Consiliului Județean Mureș din 
7 iulie 2011. Ședința pe care o evoc a avut un singur 
punct pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind 
organizarea referendumului local în vederea consultării 
cetățenilor din județul Mureș asupra desființării 
județului prin modificarea limitelor teritoriale ale 

                                                 
*14 noiembrie 2013, Alocuțiune rostită în ședința 
extraordinară a Consiliului Județean Mureș, 16 noiembrie 
2013, Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureș. 
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acestuia » promovat la acea vreme de grupul de 
consilieri PSD și PNL având ca punct de pornire 
propunerile Președintelui României, Traian Băsescu, 
de reorganizare administrativă a României prin 
desființarea județelor actuale.  

Pentru cei care nu știu, sau au uitat, care a fost 
rezultatul votului de atunci îl voi reaminti, conform  
„Procesului verbal” aflat încă pe site-ul Consiliului 
Județean Mureș,: 14 voturi pentru (toate fiind ale 
consilierilor PSD și PNL), 18 voturi contra (aceste 
aparținând consilierilor UDMR și PDL și două abțineri 
(PDL). Acest vot exprima de fapt un acord tacit al 
grupului UDMR și PDL cu propunerile de atunci ale 
Președintelui Traian Băsescu. 2  

În acest context propunerea supusă discuției în 
ședința de azi, de consilierii UDMR, evidențiază, în 
opinia noastră, un fapt ce greu poate fi combătut și 
anume că inițiatorii acestui proiect au avut doar 
intenția de a efectua un gest politic ce poate fi etichetat 
ca fiind de imagine electorală și nu unul fundamentat 
de realități și legislație, domniile lor știind, cu 
certitudine, că obiectul referendumului preconizat 
excede competențele Consiliului Județean Mureș 
nefiind vorba de desființarea sau modificarea 
granițelor entității administrative pe care o 
reprezentăm în acest for.  

Având în vedere argumentele legale pertinente 
cuprinse în «Raportul de specialitate» al «Direcției 
juridice și de administrație publică» a Consiliului 
Județean Mureș, însușit de secretarul și președintele 
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Consiliului Județean Mureș , nu putem decât să nu fim 
de acord cu propunerea făcută de consilierii UDMR.  

Dincolo de aceste considerente, exprimate sintetic, 
trebuie să spun că nimic nu oprește pe cetățenii 
județului Mureș să se exprime liber, la fel ca și până 
acum, asupra oricăror probleme de interes politic, 
economic, social, cultural și administrativ dar numai în 
formele prevăzute de legile țării.  

În concluzie, azi grupul USL va vota „NU” !  
 
Vă mulțumesc pentru atenție.  
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PROPUNERE DE AMENDAMENT* 
 
 
 

Stimate domnule președinte, 
Doamnă și domnule vicepreședinte, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
În intervenția mea doresc să mă refer, în numele 

grupului de consilieri PSD, la o problemă ce are ca 
punct de plecare ședința extraordinară a CJM din 14 
noiembrie 2013 în care la unul din punctele de pe 
ordinea de zi s-a discutat propunerea avansată de 
grupul de consilieri UDMR privind convocarea unui 
referendum în județul Mureș.  

În desfășurarea lucrărilor ședinței la punctul 
menționat a apărut o situație care nu este prevăzută în 
„Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Mureș” în momentul în care s-a 
solicitat din partea unui consilier dreptul la cuvânt al 
unor cetățeni care nu au avut calitatea de invitați la 
ședință așa cum este menționat în articolul 63 din 
regulamentul în vigoare care spune: „Art.63. La 
lucrările consiliului județean pot asista și lua cuvântul, 
fără drept de vot, prefectul sau reprezentantul 
acestuia, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți 
membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de 

                                                 
*19 decembrie 2013, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș, 27decembrie 2013, Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg. Mureș. 
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stat, șefii serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor și ale celorlalte organe centrale din 
unitățile administrativ-teritoriale, în problemele ce 
privesc domeniile de responsabilitate ale acestor 
servicii, precum și persoanele interesate, invitate de 
președintele consiliului județean”. 

Soluția propusă de președintele CJM dl Ciprian 
Dobre prin care a cerut avizul plenului CJM pentru 
acordarea dreptului la cuvânt o apreciem ca fiind cea 
mai potrivită la momentul respectiv. Nu același lucru 
s-a petrecut însă într-o situație similară în cadrul 
ședinței extraordinare a CJM din 7 iulie 2011, în 
mandatul 2008-2012, când o solicitare identică a fost 
refuzată fără consultarea plenului.  

Pe baza celor exprimate credem că este util ca 
„Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Mureș” să suporte un 
amendament la art. 63 prin care la textul actual să fie 
adăugat și textul „sau de inițiatorii unuia din 
proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței”.  

Pentru o mai bună soluționare a acestui 
amendament, pe care noi îl considerăm necesar, 
apreciem că ar fi bine ca în următoarea ședință de 
consiliu să fie analizată și soluționată această 
propunere. 
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DESPRE SINTAGMA „ECHIPA CJM”* 
 
 
 
Domnule președinte, 
Doamnă și domnule vicepreședinte, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
În cele ce urmează aș dori să mă refer la o 

problemă care poate părea, la prima vedere, o 
problemă minoră dar în opinia mea pentru respectarea 
unei corectitudini politice în comunicarea cu cetățenii 
județului se impune a fi totuși clarificată. 

Dl Ciprian Dobre președinte al Consiliului 
Județean Mureș are frecvente exprimări publice în care 
face, în mod firesc, referiri la activitatea CJM. În 
cadrul acestor exprimări Domnia sa folosește cu 
consecvență sintagma „Echipa CJM”. Constat însă că 
semnificația acestei sintagme în contextul ideilor 
exprimate nu este întotdeauna aceeași. Voi exemplifica 
acest lucru cu câteva citate preluate din presă: „Mă 
bucur că echipa Consiliului Județean a reușit o 
colaborare foarte bună cu cei de la TIFF și că am 
așezat cu adevărat județul Mureș, prin seria de 
manifestări dedicate centenarului Palatului Culturii, 
pe harta culturală a României...”; „Negocierea cu 

                                                 
*19 decembrie 2013, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș, 11 ianuarie 2014, Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg. Mureș. 

Vasile Boloș- Sinteza activității de consilier județean,  2004-2016.   179



168 VASILE BOLOȘ — ROSTIRI ȘI SCRIERI 
 

 

TAROM a reprezentat o prioritate a echipei 
Consiliului Județean Mureș. Le mulțumesc pentru 
implicare atât colegilor mei cât și directorului general 
al TAROM.”; „M-am bucurat să fiu mesagerul lui Moș 
Nicolae și că am reușit să aduc, împreună cu echipa 
Consiliului Județean și a Primăriei Municipiului 
Târnăveni, puțină bucurie...!” 

Este evident faptul că în ideile de mai sus dl 
președinte face referire la colaboratorii Domniei sale 
din aparatul CJM, deci cei din componenta 
executiv-administrativă a CJM. Relația de lucru a dlui 
președinte cu această componentă executivă este una 
de tip predominant ierarhic-administrativă.  

Voi exemplifica acum cu alte citate: „Mureșenii 
au nevoie de o echipă competentă, capabilă să le ofere 
un viitor și o direcție de dezvoltare concretă, 
viabilă...”; „2013 și 2014 vor fi ani în care, dacă 
echipa CJ va fi de acord să investim în acest aeroport, 
vom investi în acest aeroport peste 3,5 milioane 
euro...”. În aceste exprimări dl președinte face referiri 
la echipa CJM formată din consilierii județeni aleși, 
aparținând la diferite formațiuni politice, care 
constituie componenta legislativă a CJM. Relațiile de 
lucru ale dlui președinte cu această componentă se 
derulează conform Regulamentului CJM construit pe 
prevederile Legii 215-2001, în care drepturile și 
obligațiile specifice pentru consilieri sunt bine 
precizate, dar care au la bază, în multe situații, și 
considerente politice care nu întotdeauna coincid. 

Folosirea aceleași sintagme pentru diferitele 
situații, așa cum am exemplificat, creează impresia că 
partea legislativă este implicată efectiv în construcția și 
derularea tuturor evenimentelor sau activităților CJM, 
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fapt ce nu corespunde cu realitatea. Desigur în 
ansamblu cele două componente ale CJM partea 
legislativă și partea executivă trebuie să colaboreze și 
în fapt colaborează pentru bunul mers al vieții sociale, 
economice, și culturale dar acest lucru consider că 
trebuie explicat opiniei publice clar și corect. 

Dacă îmi permiteți am să fac o comparație cu o 
conotație de natură sportivă, astfel după un meci, de 
regulă, se face cunoscut care a fost componența 
echipei, cine a dat pasele de gol, cine a dat golurile 
care au adus victoria sau cei care au ratat și au adus 
înfrângerea și în final care este părerea antrenorului 
despre meci. Dar acest lucru se petrece doar în lumea 
sportului. 

Îmi exprim speranța că cele spuse mai sus, cu 
bună credință, vor fi bine înțelese pe fondul dezvoltării 
ideii de colaborare și de recunoaștere a muncii tuturor 
celor care fac parte din structura celor două 
componente ale CJM pe care o doresc să o promovăm 
și pe mai departe în cadrul CJM. 

În încheiere se impune să fac precizarea că ideile 
exprimate în această intervenție sunt păreri personale și 
nu angajează opinia celorlalți colegi din grupul de 
consilieri PSD.  
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O REVERENȚĂ COLEGIALĂ* 
 
 
 
Stimate domnule președinte,  
Stimată doamnă vicepreședinte, 
Stimate domnule vicepreședinte, 
Onorați colegi consilieri, 
 
Retragerea din cadrul Consiliului Județean 

Mureș(CJM) a dnei Lokodi Edita Emőke, fost 
președinte în două legislaturi și vicepreședinte în 
actuala legislatură a acestui for, mă determină să 
exprim câteva gânduri și aș îndrăzni chiar și câteva 
aprecieri.  

Este evident faptul că prezența fiecăruia dintre noi 
în CJM este rezultatul unui proces democratic complex 
condiționat însă de implicarea noastră responsabilă în 
activitatea unei formațiuni politice față de care 
manifestăm, în mod obișnuit, afinități doctrinare. Cum 
aceste afinități sunt diverse și structura CJM reflectă în 
bună măsură acest lucru bineînțeles doar după ce am 
trecut prin „furcile caudine” ale opțiunii prin vot a 
electoratului mureșean. Deși suntem diverși prin: 
afiliere politică, formație profesională, confesiune 
religioasă, naționalitate, sex cred că suntem animați, cu 
toții, de dorința de a face ca, în primul rând, viața 

                                                 
*27 februarie 2014, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș.  
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comunității mureșene, dar și a comunității naționale în 
ansamblu ei, să se desfășoare în condiții cât mai 
normale și civilizate raportându-ne la epoca istorică în 
care avem șansa să trăim noi dar, în același timp, 
gândindu-ne și la cei din generațiile care vin după noi. 

În acest context, al explicării motivării 
activismului nostru politic, nu pot să nu citez câteva 
idei scrise de un cunoscut și valoros sociolog clujean, 
profesorul Vasile Dâncu, care are harul de a formula și 
enunța, explicit și nuanțat, lucruri pe care le simțim, în 
bună măsură, și noi dar într-o formă inefabilă. Acesta 
spunea: 

„Trebuie să facem politică pentru că știm că 
majoritatea oamenilor nu au toate instrumentele 
necesare pentru a o face, ei se zbat zilnic pentru o 
bucată de pâine și nu au cum să vadă departe. Cei mai 
mulți dintre semenii noștri nu au instrumente prin care 
să poată depăși ceața pe care o aruncă adesea elitele 
peste societate, tocmai pentru ca ei, cei mai simpli, să 
nu mai înțeleagă nimic. 

Pentru că suntem diferiți și politica trebuie să 
asigure formule de coexistență a unor oameni diferiți 
și cu interese opuse. Miracolul diferenței poate fi cel 
mai mare obstacol dacă nu găsim formele cele mai 
potrivite pentru a valorifica diferența și a nu o lăsa să 
se transforme în ireconciliabil sau incompatibil. 

Trebuie să facem politică pentru a încerca să 
reducem conflictele false pe care politicienii cinici și 
iresponsabili le creează între tineri și bătrâni, bogați 
și săraci, între lucrătorii de la stat și cei de la privat, 
între intelectuali și ceilalți, între rase și etnii. 

Politica este necesară pentru că știm că societatea 
nu se poate organiza spontan, că ordinea nu apare în 
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societate fără lucrarea oamenilor de ordonare a 
lucrurilor. Că este nevoie de un arbitru care să regleze 
măcar partea formală a luptei dintre lupi și miei, 
dintre cei puternici și cei slabi. Că sunt necesare 
ierarhiile și respectul unor înțelegeri comune, reguli 
care protejează viața și scopurile comune.” 
(http://vasiledancu.blogspot.ro/2011_09_01_archive.h
tml) 

Domnia sa mai prezintă și multe alte argumente, 
foarte importante, dar mă opresc aici cu enumerarea 
lor. Mi se pare însă firesc și necesar ca periodic să 
medităm asupra acestor adevăruri. 

Ca în orice muncă și în cea politică cei care o 
prestează, sub diferitele ei forme de manifestare, 
încercă la un moment dat să-și cuantifice rezultatele. 
Cu toții știm că cei din jurul nostru ne judecă după 
rezultatele muncii, ne judecă și ne evaluează prin ceea 
ce lăsăm în urma noastră, în plan material și spiritual, 
atât sub aspect valoric și al utilității cât și al 
durabilității în timp. Momentul de bilanț este 
întotdeauna unul revelator pentru felul în care am 
înțeles să muncim și să ne îndeplinim obligațiile 
asumate. Dacă rezultatele muncii pot fi percepute și de 
alții mărimea eforturilor depuse precum și costurile 
suportate, în diverse planuri pentru materializarea 
acestora, le pot cunoaște, din păcate, numai cei în 
cauză. Noi ceilalți le putem doar intui sau estima, în 
măsura în care suntem inițiați în problemă.  

În cei aproape 10 ani de activitate în CJM Dna 
Lokodi Edita Emőke a încercat, și în mare măsură a 
reușit, prin poziția avută, să facă ca această instituție să 
funcționeze și să-și îndeplinească misiunea dată prin 
legile țării și voința cetățenilor. Știm cu toții că județul 

Vasile Boloș- Sinteza activității de consilier județean,  2004-2016.   184



188 VASILE BOLOȘ — ROSTIRI ȘI SCRIERI 
 

 

Mureș este un județ cu multe specificități care impun 
celor care-l gestionează calități în plus față de colegii 
lor din alte județe. În opinia mea Dna Lokodi Edita 
Emőke le-a demonstrat și valorificat în folosul 
comunității noastre. 

Nu sunt în măsură și nu-mi propun să fac un bilanț 
al activității sale în cadrul CJM dar pot să apreciez, cu 
onestitate, că Domnia sa a încercat și a pus în operă, 
din punct de vedere administrativ, un număr 
semnificativ de proiecte importante pentru binele 
comunității mureșene care cred că-i datorează pentru 
aceasta sentimente de gratitudine. 

Considerând că decizia dnei Lokodi Edita Emőke 
de a se retrage din cadrul CJM este o opțiune personală 
care trebuie inclusă în categoria unor gesturi de 
normalitate în viața politică îmi exprim, într-un spirit 
de deplin fairplay politic, sentimentele mele, precum și 
ale colegilor consilieri din grupul PSD, de apreciere 
pentru munca depusă de Domnia sa și-i urez colegial 
multă sănătate precum și împlinirea în perioada 
următoare a proiectelor sale de natură personală și 
familială.  

 
Vă mulțumesc pentru atenție. 
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UN AVIZ DE COMISIE* 
 
 
 
Domnule președinte,  
Domnilor vicepreședinți, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
În calitate de președinte al Comisiei 

social-culturale, cred că este firesc să prezint câteva 
din elementele discutate în cadrul ședinței acestei 
comisii privitor la „Planul activităților culturale și 
sociale de interes public județean organizate, 
desfășurate și finanțate de Consiliul Județean Mureș 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 ansamblu asupra acestui gen de 
activitate și să putem evalua comparativ care este 
oferta de evenimente culturale importante a CJM 
făcută pentru cetățenii județului Mureș dar, în același 
timp, și care este efortul financiar care vine să le 
susțină. Folosesc acest prilej pentru a reitera 
propunerea făcută anul trecut în luna iunie asupra 
necesității elaborării unei strategii culturale a CJM pe 
un interval de timp mai mare. Acest lucru ar presupune 

                                                 
* 6 martie 2014, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș.  
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o largă implicare a tuturor instituțiilor culturale din 
județ. 

A doua constatare, pe care de altfel am enunțat-o 
și în plenul comisiei, este aceea că toate acțiunile 
culturale proprii ale CJM (Comemorarea a 70 de ani 
de la deportarea evreilor mureșeni la Auschwitz, 
Comemorarea a 70 de ani de la bătălia de la Oarba de 
Mureș și a 70 de ani de la eliberarea orașului Tîrgu 
Mureș, Aniversarea a 45 de ani de funcționare a 
Aeroportului Internațional „Transilvania” Tîrgu 
Mureș, pe actualul amplasament, Comemorarea a 25 
de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989) se 
încadrează deplin în ceea ce se numește „Cultura 
recunoștinței”. Adică sunt evenimente prin care se 
recunosc și se omagiază meritele celor care ne-au 
precedat și 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 
și cred că va avea un ecou favorabil în conștiința 
generațiilor mai tinere. 

Activitățile pe care CJ le realizează în parteneriat 
cu instituții și entității din domeniul cultural în opinia 
comisiei sunt, în mod potențial, manifestări de mare 
ținută: trei dintre ele fiind în premieră ( Gala premiilor 
UNITER 2014, Salonul de Carte Bookfest Mureș și 
Festivalul Văii Nirajului) iar patru sunt manifestări de 
anvergură care s-au derulat și în anii anteriori și care vor 
avea și în acest an formule de desfășurare cu noi valențe 
(Festivalul „Peninsula”/„Félsziget”, Transilvania 
International Film Festival – T.I.F.F. Tîrgu Mureș, 
Festivalul Văii Mureșului Festivalul Văii Gurghiului). 

În cadrul comisiei s-a propus să se aibă în vedere ca, 
pentru o cât mai bună penetrare în atenția publicului 
mureșean și o cunoaștere a evenimentelor organizate, 
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promovarea acestora să se facă atât în limba română cât 
și în limba maghiară; 

Estimăm că aceste evenimente culturale vor avea 
o rezonanță majoră atât în plan județean dar în același 
timp județul își va marca, și în acest fel, prezența 
culturală în spațiul național; 

Se impune să subliniem însă și 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 și 
credem că este foarte important ca ele să fie cât mai 
bine folosite, dar în același timp să fie asigurată și o 
transparență totală (pentru fiecare activitate în parte) 
fapt care va avea ca efect creșterea încrederii în 
instituția noastră.  

În cadrul Comisiei s-a exprimat și faptul că pe 
parcursul anului ar putea să apară și alte propuneri de 
parteneriate din partea unor entități cu preocupări 
culturale care vor trebui analizate la momentul 
respectiv dar evident în limita resurselor materiale 
rămase disponibile.  

Doresc să fac mențiunea că la lucrările Comisiei 
au fost prezenți pentru detalierii și explicații: Dș. Mara 
Togănel Director de Cabinet al președintelui CJM, dl 
Sergiu Zereș, Consilier la Cabinetul Președintelui 
CJM, precum și dl Bartha Iosif, Director executiv la 
Direcția economică a CJM. 

Comisia, într-o prezență de patru din cei cinci 
membrii componenți, a avizat în unanimitate proiectul 
de hotărâre prezentat azi în fața consiliului. 

 
Vă mulțumesc pentru atenție.  
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UN DOCUMENT IMPORTANT AL CJM* 
 
 
 

Domnule președinte, 
Domnilor vicepreședinți, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Am constatat cu toții că ședințele Consiliului 

Județean Mureș au, de regulă, o ordine de zi care 
cuprinde un număr mare de probleme din diverse 
domenii ale activității social-economice și 
administrative specifice județului Mureș. De multe ori 
problemele în cauză au o arie de aplicabilitate mai 
restrânsă dar reglementări legislative clare ne impun 
analizarea și aprobarea lor. Azi însă avem pe ordinea 
de zi un document de mare amplitudine prin 
problematica abordată, este vorba de „Planul de 
Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 
2014-2020” ceea ce face ca ședința noastră să aibă un 
caracter mai aparte. Personal aș fi optat pentru o 
ședință extraordinară având acest singur punct pe 
ordinea de zi pentru a demonstra cât mai pregnant 
importanța acestui document. 

„Planul de Dezvoltare a Județului Mureș pentru 
perioada 2014-2020” este un document rezultat prin 

                                                 
*31 iulie 2014, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș, 2 august 2014, Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg. Mureș. 
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efortul conjugat al unui larg grup de lucru, acoperind 
principalele domenii de interes comunitar, și care prin 
iterații succesive a fost adus la forma de azi. Autorii au 
încercat, prin rafinarea multiplelor propuneri și viziuni 
ale instituțiilor din județ reprezentate, precum și a 
grupurilor civice care s-au implicat în acest efort de 
construcție programatică, să genereze un document cât 
mai complet și realist în același timp. Nu intenționez să 
fac trimiteri concrete la textul documentului dar 
apreciez că orice cetățean interesat își poate da seama 
prin lectura celor 341 de pagini care includ cele 7 
capitole componente, la care se adaugă și „Portofoliul” 
cu cele 733 de proiecte identificate ca fiind pregătite a 
fi aplicate în județ pe perioada menționată, că ne aflam 
în fața unui document care merită o atenție cu totul 
specială  

Obiectivul general al activității CJM pentru 
perioada avută în vedere, dezvoltat și argumentat 
explicit în cadrul acestui program, și anume „Creșterea 
competitivității economiei și a atractivității județului 
Mureș, reducerea disparităților existente între mediul 
urban și rural, în scopul creării unui climat favorabil 
dezvoltării” consider că include în el esența a ceea ce 
se impune, cu maximă necesitate, a se face pentru 
comunitatea noastră. Cele 9 obiective specifice 
marchează cu precizie care sunt, în viziunea noastră în 
acest moment, ariile de interes major care trebuie să fie 
urmărite cu consecvență. 

Se poate remarca faptul că programul propus excede 
durata mandatului acestui consiliu. Dar este acceptat 
faptul că în gestiunea responsabilă a unei comunități 
documentele programatice trebuie gândite pe termene 
medii și lungi, desigur cu ajustări necesare, efectuate în 
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timp, impuse de evoluțiile uneori imprevizibile ale 
mediului economic și social. 

Printr-un exercițiu de imaginație care poate părea 
naiv, dar pe care mi-l pot permite chiar și la vârsta 
mea, încerc să văd cum ar arăta județul nostru dacă 
ceea ce ne-am propus în acest plan s-ar putea realiza. 
Dar viața ne demonstrează, în permanență, că există o 
diferență între necesitățile sociale și ceea ce se poate 
face la modul concret. Cred însă că toți ne dorim ca 
copiii și nepoții noștri să trăiască într-o lume mai bună 
și cu condiții de viață de care alte comunități umane 
beneficiază deja. Este foarte clar că acest lucru nu se 
poate realiza prin mijloace magice, ci numai prin multă 
muncă și inteligență politică, prin conlucrarea între 
diferitele segmente ale societății și evident în condițiile 
unei păci sociale. 

Un semn de maximă responsabilitate din partea 
noastră, ca reprezentanți ai cetățenilor din județ, 
consider că ar fi ca întotdeauna să alegem și să 
promovăm proiectele, care urmează a fi materializate, 
cu onestitate și într-o ordine de prioritate naturală 
pentru ca resursele materiale și umane de care 
dispunem să fie cât mai bine folosite. Acest deziderat 
moral se poate materializa numai dacă dialogul și 
conlucrarea între administrația județeană și cele ale 
unităților administrativ teritoriale se face cât mai 
deschis posibil și fără discriminări de orice natură. 

Ca unul care urmăresc și opiniile exprimate, fără 
menajamente, de concetățenii noștri și în mediul 
virtual, mediu care pare, după părerea mea, a fi uneori 
un „colț al oratorilor din Hyde Park” în formulă 
modernă, nu pot să nu constat că, de multe ori, aceștia 
se declară profund nemulțumiți de unele decizii pe care 
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le luăm. Uneori argumentele exprimate sunt plauzibile 
și ar trebui luate în seamă, alteori sunt vădit subiective 
și scapă din vedere considerente majore de ordin social 
și comunitar. Sunt convins că și de această dată 
documentul pe care-l vom aproba va avea, probabil, 
atât ecouri favorabile dar și ecouri critice. În ceea ce 
mă privește consider că prin documentul aflat în 
dezbatere propunem, cu bună credință, ceea ce credem 
că este bine să se facă în viitor pentru toți cetățenii 
județului Mureș. 

Voi vota, fără rezerve, alături de colegii mei 
consilieri din grupul PSD, Proiectul de hotărâre privind 
adoptarea „ Planului de Dezvoltare a Județului Mureș 
pentru perioada 2014-2020”. 

 
Vă mulțumesc pentru atenția acordată. 
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PROPUNERE DE HOTĂRÂRE DE CONSILIU 

JUDEȚEAN PRIVIND MONUMENTUL EROILOR DE 

LA OARBA DE MUREȘ* 
 
 
 
Pentru locuitorii județului Mureș, dar și pentru 

locuitorii întregii Românii, Oarba de Mureș reprezintă 
un simbol al jertfei de sânge făcute de înaintașii noștri 
pentru existența noastră ca țară independentă în 
granițele pe care generația de la 1918 le-a pecetluit 
prin hotărârea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia 
din 1 decembrie 1918. Monumentul ridicat în memoria 
celor 11000 de eroi care și-au dat viața în aceste locuri 
acum 70 de ani, în septembrie 1944, este un loc de 
pelerinaj și de aducere aminte la care, în fiecare an, se 
omagiază, prin ceremonii oficiale dar și prin simple 
gesturi de recunoștință personale, cei care-și dorm 
somnul de veci în acest spațiu mureșean, care a 
dobândit astfel caracterul unui sanctuar național. 

După Mausoleul de la Mărășești – Monumentul 
Eroilor din Războiul de Întregire Națională, aflat în 
proprietatea Consiliul Județean Vrancea și în 
administrarea Muzeului Vrancei, Monumentul Eroilor 
de la Oarba de Mureș poate fi considerat prin 
semnificațiile sale, pentru cei care înțeleg pe deplin 
valoarea istorică a acestui loc îmbibat cu sângele 

                                                 
*5 septembrie 2014, Document depus la Consiliul Județean 
Mureș 6 septembrie 2014, Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureș. 
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eroilor și adăpostind osemintele acestora, ca fiind 
Monumentul Eroilor Români din cel de-al Doilea 
Război Mondial.  

Considerăm că pentru noi, ca reprezentanți ai 
locuitorilor județului Mureș, este o datorie morală, care 
nu mai necesită alte argumente, să dăm atenția care se 
cuvine acestui loc istoric. În acest sens propunem ca în 
Consiliul Județean Mureș să se adopte o hotărâre prin 
care Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș, 
precum și expoziția de sculptură monumentală din 
preajma monumentului, să treacă, începând cu 1 
ianuarie 2015, în patrimoniul Consiliului Județean 
Mureș și în administrarea Muzeului Județean Mureș. 
Se creează în acest fel condițiile pentru ca acest 
ansamblu monumental să fie îngrijit și adus, prin 
proiecte adecvate, la o stare care să fie în concordanță 
cu semnificațiile sale majore.  

Subsemnații consilieri județeni ne exprimăm 
speranța că propunerea de mai sus să aibă sprijinul 
tuturor membrilor Consiliului Județean Mureș ca un 
semn al respectului și recunoștinței pentru cei 11000 
de eroi căzuți la datorie pentru patrie. 

Ovidiu DANCU, consilier județean PSD, 
vicepreședinte CJM; Ștefan ANTONIE, consilier 
județean PSD; Vasile BOLOȘ, consilier județean PSD; 
Ioan GLIGA, consilier județean PSD; Letiția IACOB, 
consilier județean PSD; Mircea Teodor POP, consilier 
județean PSD; Dragoș POPA, consilier județean PSD; 
Mircea RADU, consilier județean PSD; Dinu 
SOCOTAR, consilier județean PC; Ștefan SOMEȘAN, 
consilier județean PSD. 
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O MULȚUMIRE SUFLETEASCĂ* 
 
Domnule președinte, 
Domnilor vicepreședinți, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Am simțit nevoia de a lua cuvântul pentru a-mi 

exprima satisfacția privind promovarea acestui proiect 
de hotărâre (Proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea HCJM nr. 53/2014 pentru aprobarea 
participării Consiliului Județean Mureș la 
organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 
culturale și sociale de interes public județean, precum 
și efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în 
patrimoniul public al județului Mureș a unor morminte 
și opere comemorative de război).  

Doresc să subliniez faptul că acesta se înscrie, în 
opinia mea, în categoria de acțiuni specifice 
domeniului cunoscut sub numele de „cultura 
recunoștinței” pe care, personal, îl susțin ori de câte 
ori am prilejul. 

În același timp doresc să adresez mulțumiri 
domnului președinte și executivului Consiliului 
Județean Mureș pentru faptul că în corpul hotărârii este 
materializată, într-o formă funcțională, o propunere pe 
care am făcut-o în ședința CJM din 29 noiembrie 2012, 

                                                 
*11 septembrie 2014, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș, 13 septembrie 2014, Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg. Mureș. 
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reiterată și dezvoltată printr-o nouă propunere făcută, 
de curând, de grupul de consilieri PSD, căruia îi 
aparțin și eu, legată de administrarea Monumentului 
Eroilor de la Oarba de Mureș. Acest lucru 
demonstrează faptul că în cadrul CJM consensul 
asupra problematicilor majore ale județului nostru nu 
este afectat de disputele politice sau electorale, uneori 
sterile din punctul de vedere al cetățenilor pe care-i 
reprezentam în acest for, specifice mediului politic 
național. 

Ca descendent al unui combatant în luptele de la 
Oarba de Mureș de acum 70 de ani, tatăl meu fiind, din 
fericire, un supraviețuitor ale acestora, nu pot decât să 
fiu mulțumit sufletește de hotărârea pe care o vom vota 
azi. 

 
Vă mulțumesc pentru atenție. 
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REFLECȚIE LA O MANIFESTARE  
CULTURALĂ* 
 
 
 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
 
Intervenția mea are caracterul unei reflecții și se 

datorează prezenței pe care am avut-o duminică la o 
manifestare culturală în comuna Beica, satul Șerbeni, o 
manifestare care și-a propus să contribuie la 
conservarea tradițiilor populare în mediul rural. 
Manifestarea a avut și sprijinul Consiliului județean, 
fiind unul dintre cele 216 proiecte.  

De ce fac această intervenție?  
Pentru că în mai multe rânduri am găsit în spațiul 

virtual, care știți că are mai multe grade de libertate de 
exprimare, păreri care susțin că asemenea manifestări 
nu se justifică să fie susținute prin bugetul Consiliului 
județean.. Personal cred că acest punct de vedere nu 
poate fi îmbrățișat pentru că pentru comunitățile 
respective aceste manifestări sunt importante, la scara 
lor și consider că viața spirituală a acestor comunități 
trebuie sprijinită în continuare. Ideea pe care o 
subliniez este să nu renunțăm  

                                                 
*30octombrie 2014, Intervenție în ședința Consiliului Județean 
Mureș. 
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la aceste proiecte, chiar dacă sunt exprimate astfel 
de puncte de vedere, și pe care consider că trebuie să le 
argumentăm prin rezultatele care se obțin, care nu sunt 
cuantificate, dar oamenii din zonele respective 
consideră că aceste manifestări sunt necesare și bine 
venite. 

Această declarație am făcut-o și la Radio Tîrgu 
Mureș, prezent acolo, și consider că trebuie să 
subliniem că rolul Consiliului județean în sprijinirea 
vieții spirituale este un rol foarte important. 

 
Vă mulțumesc. 
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O COMPLETARE LA RAPORTUL CJM* 
 
Domnule președinte, 
Domnilor vicepreședinți,  
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Raportul de activitate al Consiliului Județean 

Mureș este un document care evidențiază munca 
depusă în cadrul acestei instituții în anul calendaristic 
2014. Este un raport construit astfel încât să putem 
cunoaște aportul adus de fiecare compartiment 
funcțional din Consiliul Județean Mureș. 

Personal consider că s-au depus eforturi 
remarcabile pentru ca viața economică și social- 
culturală a județului Mureș să se deruleze în bune 
condiții la standardele de exigență specifice perioadei 
actuale . 

Cred că ar fi oportun însă să completez acest raport 
cu câteva elemente legate de activitatea și 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 fără mari erori. Astfel în cadrul celor 17 
ședințe de consiliu au fost dezbătute și adoptate un număr 
de 190 de proiecte de hotărâri inițiate de executivul 
Consiliului Județean. Cred că prezintă interes să se vadă 
și natura acestor proiecte de hotărâri. Situația acestora, 

                                                 
*29 ianuarie 2015, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș.  
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în ordinea descrescândă a numărului acestora și natura 
lor, arată astfel: Hotărâri administrative și 
patrimoniale: 41; Hotărâri de natură financiară: 29; 
Organigrame și structuri de personal: 21; Cooperări cu 
alte entități: 20; Licențe de transport: 14; Rapoarte și 
planuri strategice: 13; Componența unor comisii și 
consilii: 12; Reglementări de prețuri și taxe: 9; 
Rectificări de buget: 8; Validare consilieri și comisii: 
8; Aprobarea unor indicatori tehnico-economici: 5; 
Susținerea unor proiecte pe rol ale Consiliului 
Județean: 4; Susținerea unor proiecte pe rol ale unor 
instituții din subordinea Consiliului Județean: 4; 
Distincții: 2.  

Îmi exprim regretul că în anul 2014 nu am avut 
ocazia să aprobăm o hotărâre de Consiliu Județean 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 județului Mureș, pe care-i 
reprezentăm aici, așteaptă în continuare acest lucru de 
la noi chiar dacă valurile vieții politice naționale, și 
implicit județene, nu sunt foarte liniștite. 

 
Vă mulțumesc pentru atenție. 
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DESPRE CONSERVAREA PATRIMONIULUI 

INDUSTRIAL MUREȘEAN* 
 
 
 

Domnule președinte, 
Domnilor vicepreședinți, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
În cele ce urmează doresc să vă rețin atenția cu o 

problemă pe care eu o apreciez că fiind de interes 
comunitar și am speranța că veți avea aceeași părere și 
domniile voastre după ce vă voi expune considerentele 
care urmează. 

Constatăm cu toții că timpul se scurge inexorabil, 
că generațiile se succed firesc și, după ce își epuizează 
energiile creatoare, lasă în urma lor mărturii ale 
gradului lor de civilizație. 

Este știut faptul că fiecare „strat” de civilizație se 
așază pe „stratul” celei anterioare într-un complex 
proces de transfer al cunoștințelor dobândite dar și al 
preluării zestrei materiale rezultate din munca și 
inteligența celor care au compus corpusul uman al 
generației care și-a consumat existența într-un spațiu 
geografic bine definit. Circulând în lumea largă se pot 
vedea, cu ușurință, urme ale diferitelor epoci istorice 

                                                 
*5 martie 2015, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș,  11 martie 2015, Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg. Mureș. 
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constatând mari diferențe ale nivelurilor de civilizație 
dar, în același timp, și atitudini diferite, având 
întotdeauna și explicații, legate de conservarea și 
valorificarea acestora. Pentru perioade istorice mai 
apropiate, în lumea modernă, avem senzația că 
elementele constitutive, în plan material și spiritual, ale 
civilizației unei comunități se vor păstra de la sine și 
cei care ne vor urma le vor putea cunoaște fără riscul 
de a se pierde. Experiența dovedește că acest lucru nu 
se petrece de la sine, ci este necesară intervenția unor 
instituții specializate care, după un proces de 
identificare și selecție, trebuie să facă demersurile 
necesare pentru atingerea scopului menționat. 

O componentă extrem de importantă a creativității 
umane are drept rezultat realizarea de construcții, de 
structuri mecanice și, mai aproape de zilele noastre, de 
structuri mecatronice. Aceste elemente au o viață în 
timp din ce în ce mai scurtă producându-se o uzură 
morală puternic accentuată de evoluțiile tehnologice cu 
o dinamică incredibilă în perioada actuală. Plecându-se 
de la aceste considerente s-a constituit o ramură nouă a 
arheologiei intitulată „Arheologia industrială”. 
Comitetul International pentru Conservarea 
Patrimoniului Industrial-TICCIH (The International 
Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage) precizează că „Arheologia industrială are ca 
obiect de studiu inventarierea, punerea în valoare și 
prezervarea siturilor de instalații mecanice în 
domeniile artizanale, industrie și transporturi, mine și 
lucrări hidraulice, toate acestea în strânsă legătură cu 
istoria clădirilor, arhitecturii și tehnicilor, cu 
etnologia, istoria economică și culturală. Arheologia 
industrială are misiunea de a atrage atenția asupra 
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muncii, situarea ei în contextul social al proceselor de 
fabricație, al utilajelor și al construcțiilor.” 

În Tîrgu Mureș și în județul Mureș în decursul 
ultimului secol s-au realizat în diferite ateliere, fabrici și 
alte entități un număr impresionant de produse 
industriale: mașini (mașini de cusut, mașini de țesut, 
mașini de tricotat, mașini de bobinat, mașini mecanice de 
calcul, copiatoare, mașini și utilaje forestiere, mașini 
pentru industria materialelor plastice etc), aparate și 
sisteme electromecanice, produse chimice, produse 
textile, produse din sticlă, produse complexe din lemn 
(mobilă, instrumente muzicale, ambarcațiuni etc), 
produse alimentare și enumerarea ar putea continua. Cea 
mai mare parte a acestor produse au devenit „istorie”, 
oamenii din generația tânără nu știu că aceste produse, 
unele de foarte mare complexitate, s-au realizat aici, de 
oamenii de aici, ceea ce a presupus existența unei 
civilizații tehnologice de nivel ridicat.  

Având ca argument cele dezvoltate mai sus cred că 
se impune, cu necesitate, ca în cadrul Muzeului Județean 
Mureș, aflat în subordinea Consiliului Județean Mureș să 
se constituie o secție de „Arheologie industrială” care să 
includă în structura sa patrimoniul de civilizație 
mureșeană menționat anterior. Raportându-ne la o scară 
de valori morale specifică comunității căreia îi aparținem 
consider că prezervarea acestui patrimoniu este pentru 
noi o obligație, atât față de cei care l-au creat cât și față de 
generațiile care ne vor urma. 

 
Vă mulțumesc pentru atenție. 
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UN GEST DE CURTOAZIE COLEGIALĂ* 
 
 
 
Domnule președinte, 
Domnilor vicepreședinți, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Consultând, ca de fiecare dată, agenda mea 

săptămânală am constatat că duminică 26 aprilie 2015 
am înscrise două mențiuni: Cezara, care este nepoata 
mea, doi ani și Ciprian Dobre, președintele Consiliului 
Județean Mureș, 44 de ani. 

Fără voia mea citind aceste mențiuni am avut un 
moment de meditație în care am încercat să-mi 
imaginez cum va arăta orașul Tg. Mureș, județul 
Mureș, România atunci când nepoata mea va avea 
vârsta de acum a dlui președinte Ciprian Dobre, deci 
peste 42 de ani. Evident dl președinte are șansa să vadă 
acest lucru dar, în ceea ce mă privește, eu nu voi avea 
această ocazie. Sunt însă sigur că felul în care va arăta 
lumea de atunci va depinde în bună măsură de 
eforturile celor care viețuim în acest spațiu și mai ales 
de cele ale celor care ne conduc acum și ale celor care 
ne vor conduce în viitor și ne vor decide în bună 
măsură destinele. Oamenii care își asumă acest rol, la 
fel ca și cei care din diferitele forumuri de analiză și 

                                                 
*23 aprilie 2015, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș.  
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decizie, așa cum este și cel în care ne aflăm acum, au o 
mare responsabilitate în a judeca corect și cu simț 
vizionar proiectele pe care le vor materializa pentru 
binele comunitar.  

Într-o perioadă de 42 de ani pot apărea și seisme 
social-economice sau geo-politice greu de anticipat dar 
întotdeauna inteligența politică și bunul simț civic, 
dublate de o muncă serioasă, au condus spre soluții 
viabile și spre progres material și social. 

Revenindu-mi din starea de meditație, pe care am 
dezvoltat-o puțin cam mult și la un nivel poate prea 
general, într-un gest de curtoazie colegială, dar și 
politică, în numele meu, și al colegilor din grupul PSD 
din Consiliul Județean Mureș, îi adresez dlui 
Președinte Ciprian Dobre, cu prilejul apropiatei zile 
aniversare, urarea de „La mulți ani!”. 

Consider că în spațiul unei vieți politice normale 
nu ar trebui să existe nici un moment de adversitate 
care să afecteze relațiile inter-umane firești atât timp 
cât, cu toții, dorim sincer binele general al societății în 
care trăim, alături unii de alții, în acest oraș, în acest 
județ, în această țară. 

 
Vă mulțumesc pentru atenție. 
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O AUTOEVALUARE NECESARĂ* 

 
 
 

Domnule președinte, 
Domnule vicepreședinte 
Doamnelor și domnilor consilieri,  
 
În luna aprilie a.c. am găsit în poșta electronică, pe 

adresa mea de consilier, un e-mail prin care mi se cerea 
de către un doctorand în științe politice, Rusen Yasar 
de la Universitatea Cambridge, să răspund unui 
chestionar cu tema „Cercetări privind rolul autorităților 
locale și regionale în instituțiile europene”. Sunt 
convins că și ceilalți colegi consilieri au primit acest 
chestionar. 

Dintr-un reflex profesional, având o sensibilitate 
aparte față de tinerii doctoranzi, am încercat să înțeleg 
cât mai bine chestionarul și să răspund cu sinceritate la 
întrebările acestuia. Nefiind implicat direct în 
activitățile organismelor europene specifice 
răspunsurile mele au fost limitate doar la câteva opinii 
privind anumite aspecte ale vieții politice europene 
privind: măsura în care puterile locale și regionale 
trebuie să devină actori principali ai vieții politice 
europene; gradul în care instituțiile europene și statele 
europene membre trebuie să partajeze puterea în 
                                                 
*28 mai 2015, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș, 29 mai 2015, Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg. Mureș. 
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diversele domenii politice și economico-sociale; 
necesitatea și importanța ca aceste puteri să întrețină 
relații directe cu puterile analoage din alte țări; modul 
în care competențele de putere trebuie împărțite între 
guvernele naționale și puterile locale și regionale; 
modalitățile prin care relațiile dintre puterile locale și 
regionale din diverse țări pot avea relații care să fie cât 
mai eficace; măsura în care organizațiile internaționale 
sau transnaționale pot, sau nu pot, să fie utile puterilor 
locale și regionale; aplicarea conceptelor de 
guvernanță pe nivele multiple respectiv de 
subsidiaritate.  

Un set mare de întrebări a fost destinat celor care 
au reprezentat sau reprezintă puterile locale și 
regionale în organizațiile internaționale și 
transnaționale, experiența acestora în Congresul 
puterilor locale și regionale respectiv în Comitetul 
Regiunilor. Erau formulate și întrebări privind 
experiența dobândită în birourile de reprezentare ale 
puterilor locale sau regionale din străinătate. Evident la 
aceste întrebări nu am fost în măsură să răspund 
neavând ocazia să am astfel de misiuni. 

După completarea acestui chestionar am ajuns la 
concluzia că în calitate de membru al Consiliului 
Județean Mureș nu am multe informații despre 
activitatea reprezentanților României în aceste 
organisme europene destinate cooperării la nivel de 
administrații locale și regionale. Desigur este o carență 
de ordin personal pe care mi-o asum și pe care am să 
încerc să o corectez în perioada următoare. 

Încercând un exercițiu de memorie legat de 
mențiunile, făcute public, legate de activități ale 
Consiliului Județean Mureș în acest domeniu în anul 
2014 am recitit „Raportul de activitate al Consiliului  
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Județean Mureș pe anul 2014” și am găsit trei referiri 
la acțiuni în această arie de preocupări, și anume: 
colaborarea cu Primăria orașului francez Montigny le 
Bretonneux, localitate înfrățită cu comuna mureșeană 
Lunca, precum și participarea reprezentanților 
Consiliului Județean Mureș la două evenimente: vizita 
de lucru în cadrul proiectului „Made in Galway”, 
finanțat în cadrul programului european INTERREG 
IV C și Conferința UNESCO pe tema: „Cultura și 
Industriile Culturale”. 

Am aflat, de asemenea, din presă, un lucru 
îmbucurător, că dl președinte al Consiliului Județean 
Mureș, Ciprian Dobre, este, din luna ianuarie a anului 
acesta, membru supleant al Comitetului European al 
Regiunilor făcând parte din delegația României care 
este formată din 30 de reprezentanți din administrația 
de la nivel local, propuși de Guvernul României și 
aprobați de Consiliul European. 

Concluzionez scurta mea intervenție afirmând că, 
în opinia mea, plecând de la tematica chestionarului 
menționat, dar cu o extindere adecvată, ar fi utilă 
efectuarea unei autoevaluări a activității din Consiliul 
Județean Mureș privind implicarea noastră actuală, 
cred eu modestă, precum și perspectivele evoluției 
acesteia în efortul general european de colaborare 
internațională cu organismele specifice ale U.E. 
precum și cu alte administrații regionale din U.E. Sunt 
convins că efectele acestei acțiuni ar putea fi benefice, 
în plan economic, social și cultural, pe termen mediu și 
lung pentru comunitatea mureșeană. 

 
Vă mulțumesc pentru atenție! 
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UN RAPORT DE REFERINȚĂ* 
 
 
 
Domnule președinte, 
Domnilor vicepreședinți, 
Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Grație jurnalistului Alex Toth și articolului său 

„Administrația metropolitană șansa dezvoltării Tîrgu 
Mureșului?”, publicat de curând în ziarul „Zi de zi”, 
am avut posibilitatea să aflu câteva elemente despre 
existența unui raport intitulat „Orașe competitive–
Remodelarea geografiei economice a României”. 
Acest document a fost întocmit de experți ai 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Ministerului Fondurilor Europene și ai Băncii 
Mondiale și a fost făcut public în decembrie 2013. 
Cele conținute în articolul menționat mi-au trezit 
interesul și am căutat să ajung la textul integral al 
raportului. 

Am avut astfel surpriza plăcută să găsesc un raport 
care, deși are 291 de pagini, se parcurge cu ușurință 
fiind o lectura extrem de interesantă, aș putea spune, 
din punctul meu de vedere, chiar captivantă. Acesta 
este structurat pe șapte capitole dense conținând atât 
concepte teoretice și date statistice cât și multe 

                                                 
*29 octombrie 2015, Alocuțiune rostită în ședința Consiliului 
Județean Mureș. 
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exemple semnificative din viața internațională precum 
și propuneri concrete pentru țara noastră. Aceste 
capitole sunt: Despre creșterea economică; Rolul 
locurilor de muncă inovatoare în stimularea creșterii în 
Noua Economie; Încurajarea productivității și 
competitivității; Dimensiunile dezvoltării; Forțele 
pieței care influențează dezvoltarea urbană; Rolul 
instituțiilor publice. 

Rezultatele studiului făcut permit propunerea a 
„diferitelor tipuri de intervenții publice care pot ajuta 
orașele românești să devină mai competitive și care 
pot susține creșterea României pe termen lung”. 

Autorii raportului consideră că „cel mai important 
pentru o țară care se află la nivelul de dezvoltare al 
României este îmbunătățirea conectivității și 
accesibilității. Cu cât mai mulți oameni au acces la 
oportunități, cu atât țara va merge într-o direcție mai 
bună. În al doilea rând, este importantă existența unor 
instituții performante (piețe funciare și imobiliare 
funcționale, infrastructură bună pentru prestarea 
serviciilor publice, servicii calitative de educație și 
îngrijire a sănătății) pentru persoanele aflate în regiuni 
mai slab dezvoltate. Când oamenii pot apela la instituții 
de calitate, aceștia vor dispune de mai mult timp și mai 
multă energie pentru a se concentra pe propriile 
obiective și pe propria realizare de sine. Investițiile în 
calitatea vieții sunt importante în zonele de vârf pentru a 
le permite acestora să atragă și să păstreze oameni în 
continuare. Nu în ultimul rând, este important ca anumite 
măsuri să fie direcționate către grupurile marginalizate 
și minoritare a căror mobilitate și al căror acces la 
oportunități pot fi afectate de cauze care nu țin de 
piețe (de exemplu, discriminarea, înclinația politică, 
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originea etnică sau diferențele lingvistice). Menținerea 
acestor grupuri într-o relativă izolare și într-o stare de 
dependență față de anumite beneficii sociale nu numai 
că duce la creșterea cheltuielilor publice, dar 
încetinește și potențialul de dezvoltare al țării, 
excluzând, practic, o parte o populației de la șansa de 
a-și atinge întreg potențialul de productivitate”. 

Mă opresc aici cu aprecierile privind raportul 
menționat care, în opinia mea. cred că merită efortul să 
fie parcurs, de cât mai multe persoane cu 
responsabilități în viața noastră socială și politică, 
pentru a se putea înțelege cât mai bine rațiunile 
complexe ce trebuie avute în vedere la conceperea 
politicilor de dezvoltare ce trebuie aplicate în toate 
unitățile administrativ teritoriale din țară în perioada 
care urmează. 

De altfel o parte din elementele acestui raport au 
fost incluse în „Strategia națională pentru 
competitivitate 2015-2020” aprobată prin Hotărârea de 
Guvern nr 775 din 16 septembrie 2015. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 
 
Precizare: Citatele din alocuțiune sunt preluate 

din textul raportului aflat la adresa: http://documents. 
worldbank.org/curated/en/2013/12/19193743/romania
-competitive-cities-reshaping-economic-geography-ro
mania-vol-1-2 
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UN GEST SIMBOLIC* 
 
 
 
Domnule președinte, 
Domnilor vicepreședinți, 
Doamnelor și domnilor consilieri  
 
 
De la ultima noastră ședință de consiliu în țară și 

în străinătate au avut loc evenimente care au dus la 
pierderea unui mare număr de vieți omenești din cauze 
diferite dar care implică responsabilități umane. Este 
vorba de incendiul de la Clubul „Colectiv” din 
București precum și atentatele teroriste de la Paris. 

Cred că se cuvine ca, în calitate de reprezentanți ai 
cetățenilor județului Mureș în cadrul acestui for, în 
semn de omagiu pentru victimele nevinovate ale 
acestor evenimente și în semn de solidaritate umană cu 
familiile acestora. să păstrăm un moment de 
reculegere. 
Gestul nostru este unul simbolic dar necesar pentru a 
arata că cetățenii județului Mureș sunt oameni care 
consideră că bunul sacru al oricărei ființe umane, la 
care cu toții avem dreptul, este viața și el trebuie 
protejat prin toate mijloacele. Toți cei care nu respectă 

                                                 
*19 noiembrie 2015, Intervenție în ședința Consiliului Județean 
Mureș. 
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acest lucru merită oprobriul semenilor lor și trebuie să 
suporte rigorile legilor naționale și internaționale.  

Pentru aceste considerente îi adresez rugămintea 
domnului președinte să fie de acord cu propunerea 
făcută și să procedeze la oficierea acestui moment.  
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ UN PROMOTOR AL 

CULTURII RECUNOȘTINȚEI FAȚĂ DE EROII 

NEAMULUI* 
 
 

 
Cultura recunoștinței constituie un element 

definitoriu pentru nivelul de civilizație al unei 
comunități afirmația putând-se extrapola și asupra 
caracteristicilor comportamentale ale unei persoane. 
Viața a demonstrat, fără posibilitate de tăgadă, că 
progresul societății, atât în ansamblul ei cât și la 
nivelul persoanelor care o compun, nu se poate face 
fără aportul generațiilor anterioare atât ca indivizi cât 
și ca instituții. Acest lucru este important de 
conștientizat și, în același timp, trebuie recunoscut 
public și acționat în consecință în sensul exprimării în 
forme concrete a sentimentelor de recunoștință față de 
oamenii și entitățile care ne-au făcut să fim ceea ce 
suntem azi ca națiune, stat , respectiv statut social sau 
profesional în plan personal. 

Gradul de asimilare a culturii recunoștinței diferă, 
în mare măsură, de la o comunitate la alta respectiv de 
la un individ la altul. 

În cele ce urmează am să fac referire la modul în 
care Consiliul Județean Mureș, ca entitate specifică de 
reprezentare rezultată prin votul cetățenilor din județul 

                                                 
*Decembrie 2015, Revista „Mureșul eroic” a Filialei județene 
a Asociației Cultul eroilor „Ștefan Gușe”- Mureș, nr.3-2015. 
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Mureș, a înțeles să se încadreze în perceptele specifice 
culturii recunoștinței față de cei care s-au jertfit, în 
timp, pentru binele neamului românesc. 

Este bine știut că pe teritoriul județului se află un 
loc care, fără a greși, poate avea, în opinia mea, 
statutul de sanctuar național, acesta loc fiind Oarba de 
Mureș. Acolo, pe dealurile unde au căzut în luptă în Al 
Doilea Război Mondial circa 11000 de eroi români, se 
află un monument închinat lor. Cimitirul în care își 
dorm somnul de veci o parte dintre ei, monumentul 
ridicat cu ani în urmă, precum și expoziția de artă 
monumentală din preajma acestuia, constituie un loc 
de pelerinaj unde periodic au loc manifestări de 
cinstire a memoriei acestora. 

Plecând de la constatarea că ansamblul de la 
Oarba de Mureș merită să fie adus la o stare mult mai 
bună decât cea în care se află acum, în ședința 
Consiliului Județean Mureș din 29 noiembrie 2012, am 
avansat o propunere în care spuneam că „[....] în cadrul 
Consiliului Județean Mureș s-ar putea genera un 
proiect [....] care să aibă ca obiectiv realizarea unui 
Complex memorial la Oarba de Mureș prin care să se 
reamenajeze și să se îmbogățească actualul monument 
aflat în «Lista monumentelor istorice» aprobată de 
Ministrului Culturii. Jertfa celor 11000 de eroi ne 
obligă moral la o lucrare demnă de sacrificiul 
acestora”. Menționam faptul că „[....] După 
Mausoleul de la Mărășești – Monumentul Eroilor din 
Războiul de Întregire Națională, aflat în proprietatea 
Consiliul Județean Vrancea și în administrarea 
Muzeului Vrancei, Monumentul Eroilor de la Oarba de 
Mureș poate fi considerat prin semnificațiile sale, 
pentru cei care înțeleg pe deplin valoarea istorică a 
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acestui loc îmbibat cu sângele eroilor și adăpostind 
osemintele acestora, ca fiind Monumentul Eroilor 
Români din cel de-al Doilea Război Mondial.” 

După analiza în cadrul compartimentului juridic 
din Consiliul Județean Mureș s-a constatat că 
materializarea propunerii menționate este condiționată 
de trecerea monumentului în inventarul patrimonial al 
Consiliului Județean Mureș. Plecându-se de la acest 
considerent grupul de consilieri județeni PSD a depus 
la 5 septembrie 2014 o propunere concretă privind 
adoptarea unei hotărâri prin care solicitam ca 
„Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș, precum 
și expoziția de sculptură monumentală din preajma 
monumentului, să treacă, începând cu 1 ianuarie 2015, 
în patrimoniul Consiliului Județean Mureș și în 
administrarea Muzeului Județean Mureș. Se creează în 
acest fel condițiile pentru ca acest ansamblu 
monumental să fie îngrijit și adus, prin proiecte 
adecvate, la o stare care să fie în concordanță cu 
semnificațiile sale majore”. 

Această propunere a stat la baza adoptării 
„Hotărârii nr.129 din 11 septembrie 2014 privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr. 53/2014 pentru aprobarea 
participării Consiliului Județean Mureș la 
organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 
culturale și sociale de interes public județean, precum 
și efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în 
patrimoniul public al județului Mureș a unor morminte 
și opere comemorative de război” adoptată cu 
unanimitatea de voturi. Această hotărâre menționează 
la art. II. (1): „Se solicită Consiliului Local al Orașului 
Iernut trecerea Monumentului Eroilor de la Oarba de 
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Mureș, precum și a terenului aferent acestuia, din 
domeniul public al Orașului Iernut în domeniul public 
al Județului Mureș și în administrarea Consiliului 
Județean Mureș”. La momentul actual preluarea 
acestui patrimoniu se află în etapa finală legată de 
clarificarea unor aspecte de natură juridică privind 
dreptul de proprietate a parcelelor de teren afectate de 
textul hotărârii. 

Este bine cunoscut faptul că în septembrie 2014 
s-au împlinit 70 de ani de la bătălia de la Oarba de 
Mureș și de la eliberarea orașului Tîrgu Mureș. Cu 
acest prilej prin grija Consiliului Județean Mureș, în 
colaborare cu Municipiul Tîrgu Mureș Instituția 
Prefectului – județul Mureș Ministerul Apărării 
Naționale – Statul Major General, prin Garnizoana 
Tîrgu Mureș, s-a organizat un amplu program de 
activități prin care să se comemoreze acest eveniment. 
Acest program a inclus organizarea conferinței 
naționale intitulată „Oarba de Mureș – bătălia simbol 
a eliberării Ardealului”, la care au participat 
personalități recunoscute la nivel național: istorici, 
cercetători, profesori, precum și urmași ai victimelor 
bătăliei de la Oarba de Mureș, reprezentanți din 
mass-media națională și locală; prezentarea unor 
recitaluri de muzică populară istorică; ceremonii 
militare, depuneri de coroane; retragerea soldaților cu 
torțe; proiecția filmului „Emisia continuă”; realizarea 
unui film de prezentare a evenimentului ș. a. Toate 
aceste manifestări s-au bucurat de o largă participare 
din partea locuitorilor din județul Mureș. 

O manifestare culturală care are deja o tradiție 
consolidată, în luna august 2015 desfășurându-se a 5 
ediție, este „Festivalul Cântecului Popular Patriotic 
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„La Oarba și la Iernut” inițiat de Asociația Culturală 
„Pe Mureș și pe Târnavă”. Acest festival care și-a 
propus, „conservarea, valorificarea și promovarea 
patrimoniului cultural și istoric imaterial românesc, 
prin perpetuarea cântecului popular dedicat eroilor 
neamului și educarea tinerilor, în scopul păstrării în 
memoria colectivă a momentelor cruciale din istoria 
României” s-a bucurat și în acest an de sprijinul 
Consiliului Județean Mureș în baza Hotărârii nr 45/ 
2015. 

Cele expuse mai sus vin să evidențieze și să 
dovedească, fără a epuiza toate activitățile specifice 
desfășurate, că în mandatul actual al Consiliului 
Județean Mureș, sub coordonarea președintelui Ciprian 
Dobre și a vicepreședintelui Ovidiu Dancu, cultura 
recunoștinței nu este o noțiune abstractă, ci este o 
valoare spirituală și morală foarte concretă și o 
prezență constantă în activitatea sa curentă. Sperăm ca 
și în mandatele următoare acest spirit să fie la fel de 
viu spre folosul generațiilor care vin după noi. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ ȘI ACTIVITĂȚILE 

CULTURALE
* 

 

 

 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

 

M-am simţit obligat ca în calitate de preşedinte 

al comisiei social-culturale să am o scurtă intervenţie 

neelaborată în prealabil deci cu anumite 

inconsecvenţe pe care vă rog să le scuzaţi.  

Bineînţeles acest proiect de hotărâre l-am 

analizat în cadrul comisiei împreună cu iniţiatorii, cu 

cei care l-au propus, şi a trecut cu unanimitate de 

voturi. Totuşi, se cuvine să fac câteva menţiuni 

importante cu acest prilej, unele valabile pentru acest 

moment altele pentru perspectivă. Cred că avem 

întotdeauna obligaţia să ne gândim şi în perspectivă 

la colegii noştri, cei care vor activa în următorul 

mandat. 

În primul rând aş vrea să subliniez faptul că este 

o hotărâre importantă a Consiliului judeţean pentru 

că ea pune în mişcare un program care se adresează 

                                                 
*25 februarie 2016, Intervenție în ședința Consiliului 

Județean Mureș. Textul are ușoare corecții impuse de 

rigorile unei exprimări scrise. 
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zonei necesităților spirituale ale cetățenilor care este 

absolut necesar să completeze partea materială a 

existenţei noastre. Cu siguranţă cei care privesc cu 

obiectivitate perioada ultimelor patru ani, deci 

mandatul în care ne aflăm acum, nu pot să nu 

constate o revigorare a activităţii culturale mai ales 

sub aspect cantitativ, dar şi sub aspect calitativ, ceea 

ce este foarte important. Despre acest lucru se cuvine 

să spun că, în fapt, Consiliul judeţean s-a considerat 

un factor important în a da o şansă locuitorilor Tîrgu-

Mureşului şi judeţului Mureş de a avea acces la 

manifestări culturale bine organizate, cu o 

desfăşurare corespunzătoare şi care, dacă se poate, să 

fie la un nivel calitativ care, zic eu, este specific 

pentru comunitatea mureşeană. 

În al doilea rând aş dori să spun că odată ce s-au 

inițiat anumite manifestări Consiliul judeţean s-a 

considerat obligat să asigure continuitatea lor pentru 

că acestea, pe care le găsiţi în program și n-am să le 

enumăr acum, au dovedit prin ediţiile care s-au 

desfăşurat,… 3, 4, 8, 9, 10 faptul că ele răspund unei 

necesităţi. Deci oamenii care participă consideră că 

deja acestea fac parte din existenţa lor. Acest lucru 

cred că nu poate fi neglijat şi trebuie în permanenţă 

să fim atenţi….ca instituţie asupra acestui aspect. De 

altfel, cu mici excepţii, în general s-au obţinut reacţii 

pozitive în urma desfășurării acestor evenimente 

culturale. Sigur, există scăpări, există elemente care 

pot fi îmbunătăţite. Upgrade-urile sunt necesare în 

orice domeniu, aşa încât şi în acest domeniu se pot 

aduce, iar modul de abordare poate fi îmbunătăţit. 

Întotdeauna se încearcă să aducem manifestările 

respective şi din punct de vedere al calităţii, dar şi 
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din punct de vedere al costurilor, la cote care să fie 

suportabile. Şi am ajuns la o zonă care este mai 

gingaşă. Este vorba de cheltuieli, pentru că toate 

manifestările presupun un sprijin material din partea 

Consiliului judeţean. Din păcate, administraţiile, 

autorităţile, locale nu au întotdeauna suficiente 

resurse pentru ca aceste manifestări să se desfăşoare 

în condiţii considerate ca fiind normale. În ceea ce 

priveşte abordarea acestor cheltuieli, aceasta este o 

chestiune care poate fi făcută în mai multe feluri. 

Există astfel curentul de opinie: „să lăsăm societatea 

şi comunităţile locale să se descurce singure”. Este o 

soluţie dar, în general, viaţa a dovedit că nu este 

foarte viabilă şi de multe ori, cu toate bunele intenţii, 

manifestările nu pot să se desfăşoare aşa cum ar fi 

necesar. Felul în care se construiesc bugetele acestor 

manifestări, mai ales cele care sunt tradiţionale, sunt 

deja verificabile, se cunosc cam care sunt valorile. La 

manifestările noi până se calibrează aceste cheltuieli 

trece o ediţie, sau două, şi după aceea organizatorii 

se aşează într-un anumit buget. 

Poate aţi remarcat că două dintre manifestările 

pe care le avem în programul nostru au un buget 

sensibil mai mare decât celelalte. Este vorba despre 

manifestarea TIFF şi manifestarea BOOKFEST care, 

amândouă, se află deja la ediţii succesive, Sunt 

manifestări de prestigiu în plan naţional care prin 

eforturile Consiliului judeţean au fost-îmi cer scuze 

că depăşesc cele 3 minute, o să mă concentrez - au 

fost „aduse”, termenul nu este cel mai potrivit, în 

orice caz au fost găsite formule pentru ediţii și în 

Tîrgu Mureş. TIFF-ul se desfăşoară în manifestarea 

originală la Cluj şi imediat Sibiu, amândouă sunt 
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oarecum legate. Mai există şi o manifestare 

rezumativă a acestui festival la Bucureşti. Acestea 

sunt manifestări care au fost realizate cu sprijinul și 

colaborarea Consiliului judeţean în aşa fel încât să 

dea posibilitate cinefililor din această zonă 

geografică să aibă acces la noutăţile culturale din 

acest domeniu. Manifestarea Bookfest care, de fapt, 

este considerată un târg de carte, are ediţii la 

Bucureşti, Timişoara, Cluj Napoca, Iaşi, Tîrgu Mureş 

şi Braşov. M-am uitat să văd cum decurg aceste 

manifestări. La toate am găsit sprijinul fie al 

Primăriei, fie al Consiliului judeţean. O noutate la 

Timişoara, unde s-a implicat şi Camera de Comerţ, 

ceea ce este un lucru bun şi ţinând seama că este un 

târg, poate că se consideră şi dânşii parteneri la o 

asemenea manifestare, chiar dacă este vorba de un 

târg mai special pentru că, cred eu, se ”vând” mai 

mult idei scrise.  

Trebuie să spun, şi să recunoaştem corect, că 

există şi un curent de opinie în comunitatea noastră 

care consideră că anumite cheltuieli în această zonă 

sunt mai mari decât s–ar cuveni. Dar este greu de 

spus cât s-ar cuveni. Plecându-se de la faptul că în 

comunitate întotdeauna există priorităţi în zona 

educaţiei, în zona sănătăţii, Consiliul judeţean, în 

măsura în care are aceste responsabilităţi, le-a onorat 

în proporția în care bugetul a permis. Ideea pe care 

cred că trebuie să o luăm în considerare din partea 

acestui curent de opinii este faptul că de fondurile şi 

elemente de susţinere, dacă se poate, să beneficieze 

şi entităţile din judeţul Mureş care participă la 

organizare, şi în acelaşi timp, să existe o competiţie a 

a acestor entităţi locale. Acestea să se înscrie în 
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programul de organizare a acestor manifestări, sigur, 

în formele care vor fi identificate în timp. Deci 

pentru ediţia următoare a programului Consiliului 

judeţean eu consider că este necesar o consultare mai 

largă, cu toţi cei care doresc, să participe la generarea 

unui program cultural al judeţului Mureş şi care, în 

faza preliminară, să poată exprima puncte de vedere 

şi să vină cu un brainstorming constructiv…….. Îmi 

cer scuze că m-am lungit, dar am simţit nevoia să 

spun aceste lucruri şi cred, şi cu asta am să şi închei, 

că dacă examinăm cu onestitate acest program vom 

constata că sunt manifestări foarte diverse care se 

adresează unor largi categorii de cetăţeni, la toate 

nivelele şi pentru toate gusturile. Avem speranţa că 

ele se vor putea şi îndeplini, ţinând seama că acest 

consiliu îşi încheie mandatul în luna iunie. Trebuie 

ca și colegii care vor veni să le sprijine pe mai 

departe.  

Vă mulţumesc şi îmi cer scuze pentru lungimea 

intervenției. 
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ÎNCEPUTUL UNUI NOU MANDAT AL CONSILIULUI 

JUDEȚEAN MUREȘ
* 

 

 

 

Stimate domnule Prefect, 

Doamnelor și domnilor consilieri,  

Doamnelor și domnilor invitați, 

 

 

Grație unei ”longevități electorale”, care îmi 

place să cred că are o justificare obiectivă, particip 

azi pentru a patra oară consecutiv, la fel ca dl 

consilier UDMR Pokorny Vasile, la o ședință de 

constituire a Consiliului Județean Mureș. La 

capitolul ”longevitate electorală” se impune să 

menționez însă că dl consilier UDMR Szabo Arpad 

se află  la al 6-lea mandat iar dl consilier UDMR 

Tatar Bela la al 5-lea  mandat. 

Constat că de fiecare dată acest eveniment are 

ceva specific. În anul 2004 într-o ședință condusă de 

decanul de vârstă, consilierul PUNR Lazăr Lădariu, 

am ales un președinte din rândul consilierilor, în 

persoana doamnei consilier UDMR Lokodi Edita 

Emoke, care a fost prima femeie președinte de 

                                                 
*
24 iunie 2016, Alocuțiune prezentată în ședința de 

constituire a Consiliului Județean Mureș; 25 iunie 2016, 

http://www.zi-de-zi.ro/2016/06/25/video; 30 iunie 2016, 

Ziarul „Cuvântul liber”, Tg.Mureş. 
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consiliu județean din România. În anul 2008 ședința 

de constituire a fost condusă de președintele Lokodi 

Edita Emoke, aleasă prin votul direct al locuitorilor 

județului Mureș. În anul 2012 ședința de constituire a 

fost condusă de domnul Ciprian Dobre, 

reprezentantul alianței politice USL, ales de 

asemenea prin votul direct al locuitorilor județului 

Mureș. Acum în anul 2016 în ședința de constituire, 

pe care am onorea să o prezidez ca decan de vârstă, 

pentru o parte a ei, trebuie din nou să alegem un 

președinte din rândul consilierilor. 

Pentru toți este o evidență faptul că de fiecare 

dată activitatea Consiliului Județean Mureș s-a 

desfășurat în condiții social-economice și politice 

diferite ceea ce a impus executivului Consiliului 

Județean Mureș, consilierilor precum și aparatului 

propriu al acestuia, să găsească soluții adecvate 

perioadei parcurse. Unele soluții au fost cu un grad 

mare de adecvare altele însă nu au dat rezultatele 

scontate. Fiecare din cei doi președinți pe care i-am 

evocat mai înainte au acționat pentru coordonarea 

complexei activități a Consiliului Județean Mureș 

într-o manieră personală specifică. Se cuvine, cred 

eu, ca în aceste momente să apreciem eforturilor 

acestora și să le adresăm mulțumiri. 

Suntem în fața unui nou moment de alegere a 

unui președinte al Consiliului Județean Mureș, 

respectiv a doi vicepreședinți. Ca orice proces electiv 

și acesta are în structura sa un anumit grad de 

competitivitate și chiar de neprevăzut. Istoria de 24 

de ani a Consiliului Județean Mureș ne arată că 

întotdeauna această alegere a avut în faza sa 

pregătitoare formarea unei alianțe politice care își 
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asumă responsabilitatea conducerii destinului 

județului. Aceste alianțe politice au avut în decursul 

timpului structuri variabile funcție de rezultatul 

alegerilor dar și de contextul politic național. De 

regulă această etapă preliminară se caracterizează 

prin prezența în spațiul public a unor gesturi politice, 

supoziții, polemici, comentarii care, în mod firesc, 

după finalizarea alegerii se estompează și activitatea 

Consiliului Județean Mureș intră într-o perioadă în 

care primează problematica economică, socială și 

administrativă. 

Reușita unui mandat a Consiliului Județean 

Mureș, care este în general greu cuantificabilă, 

depinde, în opinia, mea, de mulți factori de natură 

obiectivă la care se adaugă și mulți factori subiectivi. 

În cadrul acestor factori subiectivi intră, cu o pondere 

mare, personalitatea, stilul de lucru și de a fi al 

președintelui, gradul de implicare al consilierilor, 

profesionalismul și determinarea aparatului propriu a 

Consiliului Județean Mureș. Toate aceste elemente 

însumate au ca rezultat o atmosferă de lucru care 

poate fi mai mult sau mai puțin stimulativă. 

În perioada campaniei electorale recent încheiate 

toate formațiunile politice reprezentate în Consiliul 

Județean Mureș, dar și cele care nu au îndeplinit 

condițiile de a accede în această autoritate, au dat 

dovadă de multă creativitate generând programe de 

dezvoltare și propunând soluții pentru îmbunătățirea 

activității de viitor a Consiliului Județean Mureș. 

Consider că viitoarea echipă executivă a Consiliului 

Județean Mureș are datoria morală ca prin implicarea 

comisiilor de specialitate să identifice, și apoi să 

ordoneze în funcție de gradul lor de importanță, toate 
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acele elemente care pot intra pe agenda de lucru a 

Consiliului Județean Mureș, indiferent de 

paternitatea lor. 

Vă propun stimați colegi consilieri ca în 

mandatul care începe azi numărul de proiecte de 

hotărâre inițiate de comisiile de specialitate sau de 

grupuri de consilieri, monocolore politic sau 

transpartinice, să fie cât mai mare pe ordinea de zi a 

ședințelor de lucru. Este nefiresc ca inițiatorul de 

proiecte de hotărâri să fie numai executivul 

Consiliului Județean Mureș. De asemenea vă propun 

să dezvoltăm activismul opiniilor exprimate în cadrul 

Consiliului Județean Mureș care să evidențieze 

preocupările grupurilor de consilieri față de 

problemele preluate de la cetățenii din teritoriu, 

respectiv pentru introducerea unor bune practici 

preluate de la alte consilii județene sau din țările UE. 

În același timp cred că trebuie să dăm dovadă de 

receptivitate și să fim permeabili la ideile grupurilor 

politice sau civice care nu au reprezentanți în cadrul 

Consiliului Județean Mureș. 

Sunt încredințat că prin efortul executivului dar 

și al consilierilor se va putea realiza o agendă de 

lucru a Consiliului Județean Mureș caracterizată prin 

responsabilitate, realism și respect față de cetățenii 

județului, care să ne reprezinte potențialul de 

competență pe care-l avem. 

Închei exprimând o idee pe care am enunțat-o și 

cu un alt prilej: consider că acei colegi ai noștri care-

și asumă, în deplină cunoștință de cauză, 

responsabilități majore, ca membrii ai executivului 

Consiliului Județean Mureș, pentru asigurarea 

bunului mers al vieții social-economice a comunității 
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noastre trebuie să se bucure de întregul nostru 

respect, noi, ceilalți, având obligația morală să-i 

sprijinim permanent. 

În activitatea viitoare de consilieri este 

important să nu uităm nici un moment că rațiunea 

prezenței noastre voluntare în acest for este binele 

cetățenilor din județul Mureș, așa cum, de altfel, este 

consemnat în angajamentul pe care l-am semnat cu 

puține minute mai înainte, într-o lume plină de 

evoluții imprevizibile. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 
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CENTRUL CULTURAL APOLLO
* 

 

 

În calitate de președinte al Comisiei social-

culturale aș dori să prezint în rezumat punctul de 

vedere al comisiei privind Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea documentației tehnico-economice 

și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

"Reabilitarea și reamenajarea Centrului Cultural de 

Interes Județean Apollo – faza studiu de fezabilitate” 

care ne este prezentat  în sedința de azi. 

După cum este cunoscut acest studiu face parte 

din Portofoliul de proiecte al judeţului Mureş 

inclus în Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 

pentru perioada 2014-2020 aprobat prin Hotărărea 

nr 107 din 31 iulie 2014. 

Dezbaterea acestui studiu în cadrul Comisiei 

social-culturale a evidențiat faptul că amenajarea la 

standarde moderne a unui Centru cultural în Palatul 

Apollo din Tg. Mureș este un obiectiv care, 

considerăm noi, necesită o atenție deosebită în 

agenda de lucru pentru perioada următoare a 

Consiliului Județean Mureș. 

Modul în care este prevăzut să fie amenajat 

spațiul existent în momentul de față va asigura 

                                                 
*28 iulie 2016, Alocuțiune susținută în ședința Consiliului 

Județean Mureș.  
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funcționalități multiple pentru activități de natură 

culturală și sociale în zona istorică a orașului. 

Membrii comisiei consideră ca acest gen de 

proiecte prin care se asigură valorificarea la un nivel 

ridicat a patrimoniului edilitar al municipului Tg 

Mureș poate constitui un model și pentru alte alte 

spații care în momentul actual sunt în afara 

circuitului cultural și turistic al județului nostru. 

Exemplele care ni s-au prezentat de proiectant în 

cadrul ședintei comisiei legate de astfel de 

valorificări făcute în municipiul Sibiu sau în alte 

orașe din țară și din Europa ne fac să susținem cu 

căldură acest proiect.  

Evident suntem conștienți că fondurile necesare 

materializării proiectului sunt subtanțiale dar acest 

lucru nu poate constitui o piedică insurmontabilă 

pentru amplificarea preocupărilor Consiliului 

Județean Mureș în acest domeniu. 

Va mulțumesc pentru atenție. 
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NECESITATEA UNUI PROIECT DE AMENAJARE
* 

 

 

 

Domnule președinte,  

Domnilor vicepreședinți, 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

 

Celor care au urmărit activitatea Consiliului 

Județean Mureș în ultimii patru ani au putut constata 

interesul constant pe care l-am manifestat atât eu, în 

calitate de președinte al Comisiei social-culturale, cât 

și întregul grup de consilieri PSD, referitor la 

promovarea în cadrul activității Consiliului Județean 

Mureș a unor elemente ce se includ în ceea ce 

numește printr-un termen generic ”cultura 

recunoștinței”. 

În acest spirit am acționat cu consecvență pentru 

restaurarea și valorificarea patrimonial cultural-

istorică a ”Monumentului Eroilor de la Oarba de 

Mureş”. Dovadă sunt în acest sens intervențiile pe 

care le-am avut în ședința din 29 noiembrie 2012 

prin care am deschis acest subiect pe agenda 

Consiliului Județean Mureș, urmată de propunerea de 

                                                 
*25 august 2016, Alocuțiune prezentată în ședința Consiliului 

Județean Mureș; 27 august 2016, Ziarul „Cuvântul liber”, 

Tg.Mureş. 
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hotărîre a grupului PSD înregistrată în data de 5 

septembrie 2014 prin care solicitam ca ”Monumentul 

Eroilor de la Oarba de Mureş, precum şi expoziţia 

de sculptură monumentală din preajma 

monumentului, să treacă, începînd cu 1 ianuarie 

2015, în patrimoniul Consiliului Judeţean Mureş şi 

în administrarea Muzeului Judeţean Mureş”. 

Argumentam această propunere prin faptul că ”se 

creează în acest fel condiţiile pentru ca acest 

ansmblu monumental să fie îngrijit şi adus, prin 

proiecte adecvate, la o stare care să fie în 

concordanţă cu semnificaţiile sale majore”. 

Propunerea menționată a fost inclusă în corpul 

”Hotărârii privind modificarea şi completarea 

HCJM nr. 53/2014 pentru aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 

sociale de interes public judeţean, precum și 

efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în 

patrimoniul public al județului Mureș a unor 

morminte și opere comemorative de război” adoptată 

în ședința CJM din data de 11 septembrie 2014.  

După derularea pe parcursul anului 2015 a unor 

proceduri administrative laborioase s-a reușit prin 

HCJM nr 2 din 28 ianuarie 2016 introducerea în 

patrimoniul Consiliului Județean Mureș a acestui 

monument și prin HCJM nr 20 din 25 februarie 2016 

a drumului de acces la acesta. 

În momentul de față se impune, în opinia 

noastră, să se treacă cu celeritate la pasul următor 

care ar consta în demararea realizării unui proiect de 

amenajare și valorificarea complexă a întregului 

ansamblu de la Oarba de Mureș. Pe baza celor 
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exprimate propunem executivului Consiliului 

Județean Mureș efectuarea demersurilor necesare în 

plan adminstrativ, și bineînțeles în plan financiar, 

pentru realizarea acestui proiect. 

Ne exprimăm încrederea că această acțiune va 

avea susținerea necesară din partea întregului 

Consiliu Județean Mureș răspunzându-se astfel unor 

așteptări a unui mare număr de locuitori ai județului 

nostru. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 
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O ALTĂ PERSPECTIVĂ A UNEI HOTĂRÂRI* 

 

 

 

Domnule președinte,  

Stimați colegi,  

 

Propriu-zis nu am întrebări, aș dori doar să 

menționez faptul că în cadrul Comisiei social-

culturale am avizat acest proiect care s-a generat în 

urma unei solicitări din partea Arhiepiscopiei 

Ortodoxe Române Alba-Iulia-Protopopiatul 

Târnăveni care dorește, împreună cu Spitalul 

Municipal Gheorghe Marinescu și în parteneriat și cu 

alte instituții interesate, realizarea unui locaș de cult.  

Dincolo de aspectul pur administrativ al 

documentului aș dori să evidențiez, pe scurt, 

importanța acestei hotărâri și dintr-o altă perspectivă. 

După părerea mea este de apreciat faptul că se 

manifestă la modul concret, din partea bisericii, un 

interes major pentru a se veni în sprijinul unui număr 

mare de oameni care se află în suferință fizică și mai 

ales psihică.  

Este știut faptul și acceptat că pentru mulți 

dintre semenii noștri, biserica, într-o sintagmă pe 

                                                 
*
21 decembrie 2016, Alocuțiune susținută în ședința 

Consiliului Județean Mureș. 
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care am întâlnit-o și la care subscriu, este un adevărat 

„spital duhovnicesc” care vine să completeze 

practica medicală științifică.  

Având în vedere specificul instituției medicale 

din Târnăveni și, sigur, și celelalte aspecte, am 

certitudinea că realizarea acestui proiect va avea un 

efect benefic și, încă o dată, vreau să întăresc că se 

impune să aprobăm acest proiect de hotărâre.  

Vă mulțumesc.  

 

Vasile Boloș- Sinteza activității de consilier județean,  2004-2016.   235



VASILE BOLOŞ — DIALOGURI ASINCRONE           103 

 

 

 

 

PROGRAME PRIORITARE
* 

 

 

 

Stimate domnule președinte,  

Stimați domni vicepreședinți, 

Stimați colegi, 

 

 

Este cunoscut faptul că prin Hotărâre de Guvern 

s-a instituit un program național de aniversare a 

Centenarului României (1918-2018) şi a Primului 

Război Mondial care va include manifestări, acţiuni 

şi proiecte  dedicate aniversării şi marcării acestor 

evenimente. 

Având la bază această hotărâre  este firesc ca și 

în cadrul Consiliului Județean Mureș să se 

întocmească un astfel de program pentru  anul 2017 

de care am cunoștință că ne va fi  prezentat în 

curând.  

Pentru  completarea acestui program cred că ar 

fi oportun ca instituția  Consiliului Județean Mureș să 

stimuleze această acțiune și prin intermediul 

programului de finanațare nerambursabilă din 

bugetul propriu al județului Mureș pe anul 2017 

pentru activități non- profit de interes județean, În  

                                                 
* 16 ianuarie 2017, Alocuțiune prezentată în ședința 

Consiliului Județean Mureș. 
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acest sens  propun ca la elaborarea ”Regulamentului 

de acordare a finanțării nerambursabile pentru 

programele culturale pentru anul 2017” să fie luat în 

considerare acest lucru prin introducerea în categoria 

de proiecte prioritare proiectele culturale dedicate 

acestor evenimente.   

Aceasta presupune ca și în ”Ghidul 

solicitanților” să fie menționat explicit acest lucru 

pentru a sensibiliza și stimula diferitele entități non-

profit din județul nostru pentru generarea de astfel de 

proiecte culturale.  
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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. 

                                                 
* 25 mai 2017, Alocuțiune prezentată în ședința Consiliului 

județean Mureș, 27 mai 2017, Ziarul „Cuvântul liber”, 

Tg.Mureş. 
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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. 
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REITERAREA UNEI PROPUNERI
*  

 

 

Domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi şi colege, 

 

  În cadrul Comisiei social-culturale am avizat 

acest punct de pe ordinea de zi. Am înţeles care sunt 

necesităţile de dezvoltare a Muzeului Judeţean, în 

sensul creşterii numărului de persoane integrate în 

structura acestuia.  

Folosesc însă acest prilej pentru a reveni asupra 

unui chestiuni pe care am exprimat-o într-o şedinţă 

din luna martie 2015, în care propuneam, în 

intervenţia mea care se numea atunci “Despre 

conservarea patrimoniului mureşean”, ca în cadrul 

                                                 

* 29 iunie 2017, Intervenție în ședința Consiliului Județean 

Mureș la punctul 10 . al ordinei de zi : Proiect de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.78/25.06.2009 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de 

funcţii ale Muzeului Judeţean Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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muzeului ar fi bine să existe, să se înfiinţeze, o secţie 

de arheologie industrială, care să păstreze ”urmele”  

civilizaţiei  tehnice făcute în perioada ’50 -’90 în 

judeţul Mureş,  o perioadă în care în judeţul Mureş s-

au realizat foarte multe lucruri în zona de creativitate 

industrială. Sigur, a fost o corespondenţă cu Muzeul 

Judeţean, dar care nu s-a finalizat în nici un fel, adică 

problema a rămas în suspensie,  

Consider că este o chestiune asupra căreia 

trebuie să găsim o soluţie,  pentru ca generaţia tânără 

să aibă posibilitatea să cunoască aceste elemente şi 

nu numai aceasta ci şi cei care trec prin judeţul 

Mureş, să vadă că aici s-au realizat, şi acum se 

realizează, lucruri importante. Sigur, urmele 

civilizaţiei antice, medievale ş.a. sunt foarte 

importante, dar sunt importante şi elementele de 

istorie recentă. De aceea rog Muzeul Judeţean şi 

Consiliul Judeţean Mureş să reluăm această 

chestiune şi să încercăm să găsim o soluţionare. 

Vă mulţumesc. 
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DESPRE RESPONSABILITATE
* 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

Onorată asistență, 

 

 

Colegul nostru consilierul județean Peter Ferenc, 

care prin votul majorității membrilor acestui consiliu 

a devenit, în iulie 2016, președintele Consiliului 

județean Mureș, împlinește azi o frumoasă vârstă. 

Nefiind vorba de o doamnă cifra aniversară poate fi 

rostită și public, 54 de ani. Este firesc să-i adresăm 

urările noastre de sănătate și de împliniri în plan 

personal și instituțional.  

Această zi aniversară îmi oferă prilejul să fac o 

foarte scurtă reflecție legată de responsabilitatea pe 

care o incumbă funcția de președinte așa cum o 

percep eu după o experiență de 13 ani petrecuți în 

calitate de consilier județean.  

Responsbilitatea celui ocupă o astfel de funcție 

poate fi privită din mai multe perspective: juridic, 

administrativ, politic și moral. Dacă aspectele 

responsabilității juridice și administrative sunt bine 

definite prin legi, regulamente și recomandări, 

elementele ce definesc responsabilitatea politică și 

                                                 
*26 octombrie 2017, Alocuțiune prezentată în ședința 

Consiliului Județean Mureș. 
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cea morală nu au în spatele lor documente de 

referință ci doar principii și reguli cu grade de 

acceptare și percepție diferite. 

Citeam undeva o comparație care încearcă să 

evidențieze metaforic diferențele între perspectiva 

morală și cea politică. Atunci când avem de 

soluționat o problemă dacă judecăm problema din 

perspectivă morală suntem în situația unui spectator 

care urmărește o piesă, dar când judecăm acceași 

problemă din perspectivă politică suntem în situația 

actorului de pe scenă care trebuie să joace aceeași 

piesă. De foarte multe ori cele două perspective sunt 

sensibil diferite. 

Cred că dificultatea majoră în procesul de luare 

a unor decizii importante pe care trebuie să le ia un 

președinte, dar și a noastră a consilierilor, este să 

facă ca perspectiva politică și cea morală asupra 

acestor decizii să fie cât mai apropiată. Îi urez 

domnului președinte ca în tot ceea ceea ce realizează 

în cadrul Consiliului Județean Mureș să poată să facă 

acest lucru cât mai bine . 

În numele grupului de consilieri PSD și a 

conducerii Organizației PSD Mureș vă urez ”La 

mulți ani!”, domnule președinte! 

Vă mulțumesc pentru atenție. 
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UN DIALOG ÎN PLENUL CONSILIULUI
*  

 

 

 

Pct 20. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul preşedinte Péter Ferenc Dacă cumva 

aveți întrebări/interpelări? Domnul Boloș, vă rog 

frumos. 

Domnul consilier Vasile Boloș: Doresc să am o 

intervenție în calitate de președinte al Comisiei 

social-culturale. Într-una din ședințele anterioare ale 

comisiei s-a generat o idee pe care, din considerente 

legate de respectul față de alegători, v-o transmitem 

și dumneavoastră. Credem că ar fi bine ca pe site-ul 

Consiliului Județean, la rubrica ”consilieri”, să existe 

un CV al acestora. În momentul de față nu există așa 

ceva și totuși, credem, că este o chestiune care intră 

în obligațiile consilierilor față de alegători, pentru ca 

aceștia să poată să le cunoască domeniile de 

activitate. Este o obligație opțională, cine dorește, dar 

noi considerăm că ar fi o obligație morală 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă 

mulțumesc. Domnule secretar, consider că poate să 

fie postat optional CV-ul, pentru că acest lucru nu 

este obligatoriu. Să se transmită un e-mail pentru 

                                                 
* 23 noiembrie 2017, Extras din Proceul verbal al ședinței 

Consiliului Județean Mureș.  
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fiecare consilier și un termen în care să fie transmis 

pentru site-ul Consiliului județean CV-ul persoanei 

care dorește să apară. Vă mulțumesc. 

Dacă sunt cumva alte interpelări? Dacă nu sunt, 

atunci dați-mi voie la sfârșit să spunem: „La mulți 

ani!” domnule Boloș. Vă dorim multă sănătate și să 

vă bucurați și pe mai departe de vârsta aceasta 

frumoasă. Noi ne bucurăm că sunteți printre noi și vă 

dorim în numele întregului colectiv al Consiliului 

județean și al colegilor consilieri, „La mulți ani!”. 

Totodată, fiindcă a avut ziua de naștere și 

domnul Molnar Ervin și lui îi adresăm urarea „La 

mulți ani și multă sănătate! 

Domnul consilier Vasile Boloș: Mă folosesc de 

”dreptul la replica”. În primul rând, vă mulțumesc 

foarte mult pentru urarea pe care mi-ați adresat-o, 

atât în ziua aniversării cât și astăzi, în numele 

colegilor. Toți colegii au sesizat, cu ocazia ședinței 

de constituire a Consiliului județean că sunt decanul 

de vârstă al Consiliului, un lucru pe care am încercat 

să-l țin ”discret”. Nu am avut ce face, a trebuit să 

conduc ședința de constituire în aceasta calitate și 

acest lucru a devenit public. V-aș face o mărturisire 

în sensul acesta: faptul că la vârsta aceasta mă aflu în 

componența consiliului județean e o chestiune pe 

care o datorez în mod deosebit colegilor de la 

Partidul Social Democrat, pentru că mi-au acordat 

onoarea să deschid lista de candidați și, bineînțeles, 

alegătorilor care m-au votat. Însă în același timp 

statul de ”decan de vârstă” mă face să reflectez la un 

lucru. În percepția publică o persoană mai în vârstă 

în structura unui consiliu este privită sub două 

aspect: un prim aspect ar fi faptul că a acumulat o 
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experiență și o poate folosi pentru întreaga 

comunitate. Dar există și o altă perspectivă: 

persoanele mai în vârstă prezintă, de regulă, o 

anumită inerție în ceea ce vor să facă, în sensul că le 

scade dinamismul. Eu încerc să atenuez, pe cât 

posibil, cea de-a doua perspectivă, să nu mi se poată 

imputa acest lucru mă străduiesc să fiu cât mai 

dinamic. Persoanele mai în vârstă au și o motivație în 

plus pentru ceea ce fac pentru că ei se gândesc și la 

binele celor din generația tânără care îi urmează. Vă 

mulțumesc foarte mult pentru urări. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim. 

Dacă ne uităm invers la vârsta dvs (la 70) e 07. Să vă 

simțiți întotdeauna ca…. agentul 07. Vă mulțumim 

foarte frumos și vă dorim în continuare o zi plăcută. 
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RESPONSABILITATEA PENTRU UN DESTIN 

COMUN
* 

 

 

 

Domnule prefect, 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 

Domnule președinte al Consiliului județean, 

Doamnă și domnilor foști președinți ai 

Consiliului Județean, 

Doamnelor și domnilor foști și actuali consilieri 

județeni, 

Doamnelor și domnilor în gradele și calitățile pe 

care le aveți, 

Doamnelor și domnilor jurnaliști, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Un eveniment aniversar, ca cel de față prin care 

se marchează 25 de ani de la constituirea Consiliului 

județean Mureș, are întotdeauna darul de a îndemna 

la o retrospectivă a perioadei de timp parcurse, dar în 

aceeași măsură și la o privire spre viitor. Cu alte 

cuvinte să se dea răspuns la două întrebări: de unde 

venim și spre ce ne îndreptăm? 

                                                 
* 22 februarie 2018, Mesaj prezentat la ”Întâlnirea 

Aniversară prilejuită de împlinirea a 25 de ani de la 

constituirea Consiliului județean Mureș” 
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Prin prezența mea la această tribună, în calitate 

de reprezentant al grupului de consilieri social-

democrați din Consiliul județean Mureș voi încerca 

să răspund la cele două întrebări din perspectiva 

formațiunii politice al cărui membru sunt. Personal 

consider că mai important este acum să reflectăm la 

întrebarea: spre ce ne îndreptăm? 

Consiliul județean Mureș este o instituție 

reprezentativă a administrației publice locale, cu 

caracter eligibil, colegial și deliberativ rezultată prin 

voința democratică a comunității mureșene 

exprimată prin vot. Misiunea sa și modul în care își 

îndeplinește această misiune este dată, conform 

legilor în vigoare, de cetățenii județului Mureș având 

la bază structura pluripartizană și multietnică a 

acestora. Aceste elemente ne impun, din punct de 

vedere moral, nouă consilierilor județeni, respectarea 

unei fidelității democratice față de aceștia, așa cum 

este menționat de altfel și în jurământul depus la 

începutul fiecărui mandat. 

Marele om politic francez, Jean Monnet, 

considerat unul din părinții Uniunii Europene spunea 

”Nimic nu este o posbil fără oameni, nimic nu este 

durabil fără instituții. Instituțiile pot, dacă ele sunt 

bine construite, să acumuleze și să transmită 

înțelepciunea generațiilor succesive”. 

În spiritul ideei exprimate de Jean Monnet aș 

dori să aduc un omagiu predecesorilor noștri care au 

activat pe parcursul anilor în Consiliul județean 

Mureș și să ne exprimăm aprecierea pentru 

activitatea desfășurată de aceștia. Sentimente de 

apreciere și de respect pentru munca depusă le avem 

față de funcționarii publici si personalul tehnico -
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administrativ din această instituție și din instituțiile 

subordonate care, cu profesionalim și dăruire, au 

făcut posibilă generarea și materializarea proiectelor 

de hotărâre adoptate pe parcursul celor 25 de ani de 

activitate a Consiliului județean Mureș. 

Analizând componența Consiliului județean 

Mureș în cele șase mandate derulate precum și în cel 

prezent se poate constata că reprezentarea 

formațiunilor politice respectă, în bună măsură, 

evoluția vieții politice din țară, evident având și o 

notă de specificitate regională.  

Partidul Social Democrat a fost prezent în 

componența Consiliului județean Mureș, sub 

diferitele forme în care a evoluat în timp: FDSN, 

PDSR și PSD în toate mandatele derulate, el 

reprezentând interesele unui însemnat număr de 

cetățeni din județul Mureș. Dincolo de prezența în 

structura Consiliului județean Mureș reprezentanții 

PSD și-au asumat, în decursul celor 25 de ani, 

responsabilități și în conducerea executivă a acestuia: 

funcția de președinte în mandatul 1996-2000 prin dl 

Ioan Togănel și de vicepreședinte în mandatele: 

2000-2004, dl Ioan Vasluian și dl Ioan Togănel, 

înlocuit pe parcurs cu dl Emil Groza, 2004-2008, dl 

Alexandru Petru Frătean și dl Emil Groza, 2012-

2016, dl Ovidiu Dancu, 2016-2020, dl Ovidiu Dancu 

și dl Alexandru Cîmpeanu. 

Este acceptat faptul că o comunitate umană care 

trăiește într-un spațiu geografic bine delimitat, într-o 

perioadă istorică definită, are, în mod firesc, un 

destin comun. Acest destin comun este rezultatul 

unei evoluții care a presupus multiple opțiuni luate 

pe baza unor factori istorici și social-economici 
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specifici locului dar și a unor interferențe, din ce în 

ce mai mari, cu lumea în ansamblul ei ținând cont de 

fenomenul de globalizare care se manifestă cu mare 

intensitate în perioada contemporană. 

Cred că acest destin comun al celor care viețuim 

în acest județ este elementul care trebuie avut în 

vedere în toate deciziile care se iau și se vor lua și în 

viitor în această instituție. Acest destin comun 

trebuie să transceadă peste interesele de natură 

politică sau de grup de orice natură. În opinia 

noastră, a celor care avem o viziune social-democrată 

asupra modului de evoluție a societății românești în 

ansamblul său și evident și a județului nostru, orice 

proiecte de viitor și acțiuni care nu răspund acestui 

deziderat nu vor avea sprijinul nostru și vom milita 

pentru respingerea acestora. Considerăm că 

responsabilitatea permanentă față de destinul comun 

al tuturor cetățenilor județului nostru este felul în 

care trebuie să răspundem încrederii celor care ne-au 

delegat să gestionăm problematica specifică ce 

revine legal Consiliului județean Mureș. 

Este o evidență faptul că în ultimii 25 de ani 

posibilitățile de comunicare și de diseminare a 

informațiilor au crescut exponențial. Cetățenii de 

toate vârstele sunt în măsură să acceadă la 

documente, idei, proiecte și să-și exprime public sau 

cvasipublic opiniile. În multe situații opiniile 

acestora sunt marcate și prin manifestări publice care 

au în general caracter revendicativ. Apreciem că în 

etapa actuală dialogul în formele instituționale 

convenționale dar și în cele mai puțin formale trebuie 

să devină o prioritate în relațiile Consiliul județean 

Mureș cu cetățenii.  
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În societatea românească actuală se poate 

remarca existența unei atmosfere de profundă 

suspiciune, uneori poate justificată, față de modul de 

implicare și de acțiune al factorilor responsabili din 

diversele instituții. Considerăm că acest lucru se 

poate anihila prin creșterea gradului de transparență a 

întregii noastre activități. Transparența activității 

desfășurate, cunoașterea priorităților strategice 

stablite prin programele de dezvoltare economică și 

socială ale Consiliului județean Mureș, trebuie 

asigurată prin toate mijloacele posibile . Nu este 

ușor, în actualele condiții social-economice să fie 

satisfăcute în integralitate necesitățile complexe ale 

județului, precum și opiniile exprimate, care este 

firesc să nu fie intotdeauna convergente, dar 

respectul față de cetățeni si necesitatea implicării în 

dezvoltarea locală si regională ne obligă să le 

acordăm atenția cuvenită și să ne argumentăm cât 

mai pe înțelesul lor hotărârile adoptate precum și 

demersurile făcute pentru materializarea acestora. În 

acest context consider că colegii noștri din 

conducerea executivă a Consiliului județean Mureș 

pot să devină un exemplu. 

În aceste momente festive doresc să transmit 

cetățenilor județului Mureș, în numele 

reprezentanților social-democrați din Consiliul 

județean Mureș că și în perioada de timp care 

urmează vom acționa pentru reprezentarea 

intereselor lor cu aceeași determinare, 

responsabilitate și realism ca și până acum. În același 

spirit vom colabora cu toate forțele politice prezente 

în Consiliul județean Mureș pentru materializarea 

proiectelor care conduc spre o viață mai bună pentru 

Vasile Boloș- Sinteza activității de consilier județean,  2004-2016.   251



198 VASILE BOLOŞ — DIALOGURI ASINCRONE 

 

 

întreaga comunitate mureșeană, căreia îi aparținem și 

în care trăim noi și familile noastre. 

Nu pot să închei aceste reflecții, la momentul 

aniversar de azi, fără să nu mă gândesc la o cugetare 

a poetului și filosofului roman Titus Lucretius Carus 

care spunea ”Eripitus persona, manet res-Omul 

dispare, opera sa rămâne” căreia i-aș extinde sensul 

la exprimarea ”Consilierii județeni sunt prezenți 

temporar în această instituție dar rezultatele muncii 

lor rămân”. 

La mulți ani, Consiliului Județean Mureș! 

Vă mulțumesc pentru atenție. 
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O DEZBATERE NECESARĂ
* 

 

 

 

Domnule președinte, 

Domnillor vicepreședinți,  

Doamnelor și domnilor consilieri 

, 

 

Cu respect vă adresez rugămintea de a-mi 

acorda atenția Dvs pentru a urmări propunerea pe 

care urmează să o argumentez și să o formulez în 

cele ce urmează. 

Ședința din 28 iunie a. c. a Consiliului Județean 

Mureș a marcat, din punct de vedere cronologic, 

ajungerea la jumătatea mandatului 2016-2020 în 

componența actuală ceea ce dă posibilitatea 

efectuării unei evaluari a activității depuse. Această 

evaluare poate fi făcută după diverse criterii în 

funcție de aspectele care se doresc a fi evidențiate. 

Din poziția de consilier, în care mă aflu, am să 

încerc să vă prezint în cele ce urmează o statistică 

care, în opinia mea, poate să fundamenteze una din 

                                                 
* 25 iulie 2018, Alocuțiune prezentată în ședința Consiliului 

Județean Mureș; Ziarul ”Cuvântul liber” Tg.Mureș, 27 iulie 

2018. 
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perspectivele din care poate fi privită activitatea 

Consiliului Județean Mureș atât de noi dar mai ales 

de către cetățenii județului nostru care ne-au delegat 

să-i reprezentăm în acest organism. 

În cei doi ani de activitate actualul consiliu a 

adoptat un număr de 398 hotărâri care stau, din punct 

de vedere juridic și administrativ, la baza activității 

efectuate. Structura acestora, după natura lor, a fost, 

în aprecierea mea, următoarea: 221-(55,52%) pentru 

reglementarea unor probleme de natură 

administrativă; 84-(21,10 %)  pentru rectificări  de 

buget respectiv probleme de natură pur financiară; 

19-(4,77%) pentru probleme de patrimoniu; 33-

(8,50%) pentru avizarea, respectiv actualizarea, unor 

indicatori tehnico-economici pentru diverse proiecte; 

7-(1,80%) pentru aprobarea  depunerii unor proiecte; 

22-(5,52%) pentru avizarea unor parteneriate în 

realizarea a diverse activități; 11-(2,88 %) pentru 

avizarea unor activități de natură culturală proprii ale 

Consiliului Județean Mureș; 1-(0,025 %) pentru 

acordarea de distincții. 

Accept faptul că încadrarea hotărârilor în 

structura prezentată mai înainte poate suferi ușoare 

corecții într-o altă examinare. 

Cu toții am avut posibilitatea să parcurgem în 

mass media bilanțul activității Consiliului Județean 

Mureș prezentat de Dl Președinte Peter Ferenc în 

cadrul unei conferinte de presă, susținută în mod 

singular de Domnia sa, la data de 13 iulie 2018. 

Din prezentarea detaliată făcută a reieșit faptul 

că ponderea cea mai mare a activității primilor doi 

ani de mandat s-a concentrat pe dezvoltarea și 

finalizarea unor proiecte de infrastructură inițiate, 
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respectiv aflate în diverse stadii de evoluție, din 

mandatele anterioare.   

Personal consider că în cea de a doua jumătate a 

actualului mandat preocupările Consiliului Județean 

Mureș pentru identificarea și generarea de noi 

strategii, studii și proiecte care să fundamenteze 

dezvoltarea socio-economică a județului nostru ar 

trebui să fie mult amplificate. În acest sens o 

dezbatere în viitorul apropiat pe această temă în 

Consiliul Județean Mureș, într-un cadru formal, o 

apreciez ca fiind binevenită. 

Inchei făcând apel la o maximă latină care 

spune: Carpent tua poma nepotes (Ad litteram: 

Nepoții îți vor culege roadele) cu sensul mai larg: 

Omul nu trebuie să se gândească numai la dânsul ci 

și la urmași: nu numai la clipa de față ci și la viitor.  

 

Vă mulțumesc pentru atenție. 
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SALONUL DE CARTE BOOKFEST
* 

 

Domnule director al Salonului de carte  

Bookfest, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Trebuie să vă spun că în urmă cu o oră nu știam 

că azi va trebui să spun câteva cuvinte la deschiderea 

acestei manifestari așa încât nu am venit cu un text 

elaborat iar ceea ce voi spune voi spune din ceea ce 

simt exact în acest moment.  

Reprezint instituția Consiliului Județean care 

este o instituție suport pentru această manifestare 

culturală. ...Organizarea acestei manifestări în Tg. 

Mureș face ca acesta să fie una din prezențele din 

spațiul național în care se desfășoară Salonul de 

Carte Bookfest 2018. Faptul că se desfășoară ediții 

repetate ale acestui salon la Tg.Mureș ne dă un 

sentiment de continuitate și exprimă, în același timp, 

ideea că instituțiile administrației locale mureșene 

sunt interesate să sprijine aceste manifestări.....și 

doresc să asigure accesul la cultură a cetățenilor. 

Cartea a fost și va rămâne un instrument de 

tezaurizare a spiritualității din diverse domenii. 

Activitatea mea profesională s-a desfășurat în 

domeniul tehnic, dar variile domenii în care cartea 

este prezentă, azi în Tg Mureș, în acest spațiu atât de 

                                                 
*20 septembrie 2018, Alocuțiune prezentată la deschiderea 

Salonului de Carte Bookfest, Tg.Mureș,Textul are ușoare 

corecții impuse de rigorile unei exprimări scrise. 
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generos, mă îndeamnă și ne îndeamnă să intrăm și să 

accedem în toate aceste domenii. Gusturile 

publicului sunt foarte diverse, generaţiile au 

preferinţe, nivelul de accesibilitate al cărţilor este 

diferit, dar și oferta salonului de față este foarte 

generoasă.  

Sărbătoare a cărții, acest Bookfest, este de fapt 

un eveniment pe care ar trebui să-l trăim, cei care 

locuim în acest spațiu, ca pe un eveniment din 

agenda noastră anuală. Deja sunt câțiva ani buni de 

când participăm la aceste manifestări și nu putem 

decât să adresăm mulțumiri organizatorilor care, 

sigur, fac un efort deosebit pentru a veni la Tg. 

Mureș chiar dacă, nu știu nu am datele necesare să 

spun acest lucru cu certitudine, componenta 

economică le acoperă toate cheltuielile legate de o 

astfel de manifestare, pentru că în zilele noastre 

această latură nu poate fi neglijată. 

În numele Consiliului Județean, al Comisiei 

social-culturale al cărui președinte sunt în acest 

mandat, nu pot decăt să-mi exprim satisfacția că 

putem participa la un eveniment de asemenea nivel și 

aș dori ca și edițiile viitoare să se desfășoare cu 

aceeași regularitate și cu un grad de atractivitate cât 

mai mare.  

O să închei făcând apel la un citat.....din cartea 

”Origini” de Dan Brown: ”Fie ca filosofiile noastre 

să țină pasul cu tehnologia. Fie ca înțelegerea și 

compasiunea noastră să țină pasul cu puterea pe 

care o dobândim. Și fie ca dragostea, nu frica, să fie 

motorul schimbării noastre”Cartea este un element 

care ajuta la schimbarea noastră.  

Va mulțumesc pentru atenție.  
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REFLECȚII LA O ANIVERSARE
* 

 

 

 

 

Domnule președinte, 

Domnilor vicepreședinți, 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

Stimați invitați, 

 

Ședința de azi a Consiliului Județean Mureș se 

desfășoară cu puține zile înainte de 1 decembrie, 

Ziua Națională a României, dată care în acest an 

marchează marea sărbătoare care este Centenarul 

Marii Uniri de la 1918. 

Ca cetățeni loiali ai acestei țări se cuvine să ne 

exprimăm satisfacția că avem ocazia să trăim acest 

moment cu profunde semnificații istorice.  

Instituția Consiliului Județean Mureș, al cărei 

membrii suntem în componenta sa deliberativă, s-a 

”născut” în anul 1993, împlinind la începutul acestui 

an 25 de ani de activitate. Cu acel prilej s-a făcut un 

bilanț al acestei perioade și nu voi reveni asupra 

acestui aspect. Nu pot însă să nu subliniez, încă o 

dată, că misiunea instituției noastre este una extrem 

                                                 
*22 noiembrie 2018, Alocuțiune prezentată în ședința 

Consilului Județean Mureș. Ziarul ”Zi de zi” Tg.Mureș, 23 

noiembrie 2018; Ziarul ”Cuvântul liber”, Tg.Mureș, 28 

noiembrie 2018. 
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de importantă pentru viața cetățenilor județului în 

mai multe domenii cum sunt: infrastructura, 

sănătatea, asistența socială, viața culturală ș.a. 

În ce măsură onorăm, ca instituție, așteptările 

cetățenilor din județ îmi vine greu să fac o 

cuantificare. Ar fi foarte interesant, și util în același 

timp, să aflăm, în urma unui sondaj de opinie 

efectuat profesional, care este gradul de satisfacție în 

rândul populației față de rezultatele muncii depuse în 

Consiliul Județean Mureș. Momentul alegerilor, 

desfășurat o dată la patru ani, evidențiază într-o 

oarecare proporție acest sentiment dar el este, în 

opinia mea, dominat atunci, în bună măsură, de 

atitudini cu un puternic caracter de partizanat politic. 

Mă folosesc de acest prilej pentru a propune 

efectuarea unui astfel de studiu sociologic care să ne 

ajute la îmbunătățirea randamentului activității 

noastre. 

Având ca fundal aniversarea Centenarului Marii 

Uniri gestul de a ne exprima recunoștința față de 

generațiile care ne-au precedat, și care prin 

inteligența și munca lor au asigurat dezvoltarea țării 

și implicit a comunității mureșene, se constituie într-

o datorie morală de onoare. Ar fi firesc să avem 

permanent în minte cuvintele spuse, cu două mii de 

ani în urmă, de marele filozof, jurist, politician și 

orator din Roma antică Marcus Tullius Cicero: 

”Recunoștința nu este doar cea mai importantă 

dintre virtuți, ci și părintele tuturor celorlalte.” 

Cred că tot ceea ce facem în această instituție 

trebuie să stea sub semnul responsabilității față de 

oamenii care ne-au mandatat să-i reprezentăm dar, în 

egală măsură, și față de generațiile care ne vor urma. 
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Cu multă inteligență și multă muncă avem obligația 

să ne marcăm, prin realizări materiale și spirituale, 

parcurgerea unei perioade timp în care ne-am dus 

existența în acest spațiu geografic binecuvântat. 

Închei aceste scurte reflecții adresând, în ajun de 

mare sărbătoare, din această aulă reprezentativă a 

județului Mureș, în numele grupului de consilieri 

PSD din care fac parte, urările: 

”La mulți ani, România!”, 

”La mulți ani, tuturor concetățenilor loiali țării 

noastre oriunde se află ei!” 

Vă mulțumesc pentru atenție.  
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CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ SUSȚINĂTOR 

AL ACTIVITĂȚII CULTURALE-SINTEZĂ PENTRU 

ANUL 2018
*
 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Județean Mureș (CJM) în calitatea sa 

de autoritate a administrației publice locale care este 

constituită la nivelul județului Mureș are, în 

conformitate cu legislația națională, atribuțiuni 

complexe privind dezvoltarea economico-socială a 

judeţului, gestionarea patrimoniului judeţului și a 

serviciilor publice din subordine. În atribuțiunile 

enumerate este inclus și sectorul deosebit de 

important de activitate reprezentat de viața culturală 

care se desfășoară în spațiul județului. 

În cele ce urmează se prezintă sintetic efortul 

depus de către CJM pentru susținerea materială a 

activităților culturale care s-au desfășurat în anul 

2018 în județul Mureș 

Susținerea complexei vieți culturale la scara 

întregului județ a fost realizată prin următoarele patru 

modalități: activitatea instituțiilor de specialitate 

aflate în directa subordonare a CJM; activități 

                                                 
* 9 februarie 2019, Ziarul ”Cuvântul liber”, Tg.Mureș. 
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realizate în parteneriat cu instituții și organizații; 

activități proprii ale CJM; acordarea, pe baza unei 

competiții de proiecte, a unei finanțări 

nerambursabile pentru programe și acțiuni culturale 

organizate de persoane fizice sau persoane juridice 

de drept privat autorizate sau înființate în condițiile 

legii. 

Cele opt instituții cu specific cultural 

subordonate CJM sunt: Biblioteca județeană Mureș, 

Muzeul județean Mureș, Teatrul pentru Copii și 

Tineret ”Ariel”, Filarmonica de stat, Revista "Vatra", 

Revista "Lato", Centrul județean pentru. cultură 

tradițională și educație artistică Mureș și Ansamblul 

artistic profesionist"Mureșul".  

Este o evidență faptul că aportul instituțiilor de 

cultură profesioniste, menționate mai sus, la viața 

spirituală a județului Mureș este de mare importanță, 

acestea fiind repere culturale definitorii ale 

comunității mureșene. Asigurarea unui buget care să 

permită o activitate în condiții cât mai apropiate de 

cele normale a fost o preocupare permanentă a CJM. 

În anul 2018 aceste instituții au avut o alocare 

bugetară în valoare de 30.752.000 lei, ceea ce a 

reprezentat o cotă procentuală de 5,42% din bugetul 

CJM. 

Prin hotărâri succesive de consiliu, HCJM 23, 

47, 101, 114,125, 137/ 2018, au fost aprobate un 

număr de 68 de activități desfășurate de diverse 

entități în parteneriat cu CJM la solicitarea acestora. 

Bugetul destinat acestor acțiuni a fost de 2.484.500 

lei. 

La acestea s-au adăugat un număr de 56 de 

activități dedicate ”Centenarului Marii Uniri și a 
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Primului Război Mondial”. Din cele 56 de activități 

culturale 40 au beneficiat de un sprijin financiar de 

776.400 lei din partea CJM iar 16 au avut un sprijin 

financiar de 585.000 lei din partea Ministerului 

Culturii și Identității Naționale . 

CJM a organizat cu forțe proprii un număr de 

trei acțiuni care au beneficiat de o alocație financiară 

de 140.000 lei (78.000 lei din fondurile CJM și 

62.000 lei din partea Ministerului Culturii și 

Identității Naționale). 

De un mare interes s-a bucurat competiția de 

proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă, fiind 

depuse un număr de 379 proiecte din care au fost 

acceptate 375 proiecte finanțate cu suma totală de 

337.000 ron.  

Conform condițiilor contractuale toate entitățilie 

care au beneficiat de sprjinul financiar al CJM pe 

lângă decontul de cheltuieli au avut obligația de a 

prezenta un raport privind modul de derulare al 

activităților efectuate. 

Cu execepția concursului de proiecte, pentru 

care prin hotărârea de consiliu HCJM nr 33/2018 s-a 

aprobat o comisie de evaluare și selecționare a 

acestora, Comisia social-culturală din cadrul CJM a 

analizat și avizat activitățile culturale susținute de 

către CJM. 

Comisia social-culturală a avut în anul 2018 

următoarea componență: Vasile Boloș (consilier 

județean PSD, președintele comisiei), Fülöp Jószef 

(consilier județean UDMR), Kedei Pál-Elöd 

(consilier județean UDMR,secretarul comisiei), 

Nadia Dinuca Raţă (consilier județean PNL), Mara-

Cristina Togănel (consilier județean PNL). 
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Enumerarea de mai sus a membrilor comisiei este 

făcută în ordinea alfabetică. 

Având în vedere că activitatea instituțiilor 

culturale din cadrul CJM a fost coordonată din partea 

executivului de către dl vicepreședinte Alexandru 

Cîmpeanu, Comisia social-culturală a colaborat în 

permanență cu domnia sa sub forma unor reuniuni de 

lucru distincte respectiv prin participarea sa la 

ședințele sale ordinare. Vicepreședintele CJM, 

Alexandru Cîmpeanu, precum și membrii comisiei 

au fost prezenți la o bună parte din manifestările 

culturale desfășurate în parteneriat cu CJM.  

Pe baza experienței acumulate în decursul 

acestui mandat se poate constata că în întregul proces 

al susținerii activității culturale de către CJM 

existența unei ”Strategii culturale a județului Mureș”, 

pe termen mediu și lung, ar aduce un plus de 

coerență, profunzime și eficiență a activității acestui 

for județean în domeniul analizat. 

Afirmația enunțată are în vedere faptul că la 

asigurarea vieții culturale specifice comunității 

mureșene își aduc aportul și alți factori instituționali 

foarte importanți: Direcţia Judeţeană pentru Cultură, 

Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Mureş, Teatrul 

Național Tg.Mureș, Universitatea de Artă Teatrală, 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și 

Tehnologie, Universitatea ”Dimitrie Cantemir”, 

Universitatea Sapienția, Primăria Tg.Mureș, 

Primăriile municipiilor,orașelor și comunelor din 

județ, Casa de cultură a studenților, Radio România 

Tg.Mureș, TVR Tg.Mureș, Asociația Artiștilor 

Plastici, Inspectoratul  Școlar Județean etc. 
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În mod firesc așteptăm ca cetățenii județului 

nostru să se pronunțe asupra gradului de satisfacție 

față de demersurile făcute de către CJM, evidențiate 

mai sus, pentru asigurarea unui climat cultural cât 

mai divers și mai apropiat de dorințele și necesitățile 

comunității noastre.  

 

 

 

Vasile Boloș, consilier județean PSD, 

Președintele Comisiei social-culturale din CJM 
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O DILEMĂ MORALĂ
* 

 

 

 

 

Cu puține excepții fiecare dintre noi suntem 

conectați la evenimentele și dezbaterile publice care 

se petrec în spațiul local, național și internațional. 

Mijloacele moderne de diseminare a informațiilor ne 

ajută, cu generozitate, să facem acest lucru. În mod 

deosebit suntem focusați pe zona locală în care 

suntem ancorați prin multele fire ala existenței 

cotidiene. 

De curând am citit în presa locală declarația 

unui lider al unei formațiuni politice prin care acesta 

explica cetățenilor motivația sancțiunilor acordate 

consilierilor locali ai acelei formațiuni pentru un vot 

acordat unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi 

în consiliul din care făceau parte în disonanță cu 

poziția partidului în cauză. În motivația expusă apare 

și exprimarea ideii că la alegeri mandatul de consilier 

a fost acordat de cetățeni ”exclusiv”, subliniez 

”exclusiv”, pentru partidul sub sigla căruia au 

                                                 
* 28 februarie 2019, Alocuțiune prezentată în ședința 

Consiliului Județean Mureș; https://www.zi-de-

zi.ro/2019/03/01/o-dilema-morala-alocutiune-sustinuta-de-

consilierul-judetean-vasile-bolos/; Ziarul ”Cuvântul liber”, 

Tg.Mureș, 2 martie 2019. 
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candidat iar persoanele în cauză au fost, citez din 

nou, ”...nume aflate sub antetul partidului”. 

Nu doresc și nu am căderea să comentez asupra 

felului în care partidul în cauză își gestionează 

problemele interne specifice. Eu doar încerc, pe 

fondul celor prezentate mai înainte, să găsesc 

răspunsul la câteva întrebări, în opinia mea, firești. 

Prima întrebare: este oare adevărat că cetățenii 

atunci când votează o listă de partid sunt total 

indiferenți ce nume se află pe acea listă? Răspunsul 

pe care mi-l dau este: eu cred că nu, cetățenii sunt 

atenți la oamenii care vor să le promoveze interesele. 

A doua întrebare: odată procesul electoral 

finalizat conform legislației cine depune un jurământ 

de credință față de cetățeni: partidul sau consilierul în 

cauză? Raspunsul este evident cunoscut: consilierul 

în cauză. 

A treia intrebare: în situația asumării unei 

răspunderii cine suportă efectul legal al măsurilor 

luate: consilierul în cauză sau partidul?. Raspunsul 

este din nou evident: consilierul în cauză. 

Dilema morală la care am făcut referire în titlul 

intervenției mele se referă la întrebarea: până unde se 

extind gradele de libertate ale unui consilier local sau 

județean în activitatea sa specifică? 

Personal cred că în situația, ipotetică sau reală, a 

unei ”coliziuni” de opinii asupra unui proiect de 

hotărâre între un consilier și partidul pe care-l 

reprezintă consilierul în cauză are datoria morală să 

se exprime public asupra acestui lucru și să-și 

motiveze argumentat varianta de vot pe care o alege, 

menționând, dacă este cazul, mandatul primit din 

partea partidului pe care-l reprezintă. Dacă însă 
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diferența de opinii între consilierul în cauză și 

partidul său constituie o constantă în timp consider 

că persoana în cauză ar fi normal să renunțe la 

calitatea de consilier. 

De altfel cred că moral ar fi ca, într-un consiliu 

local sau județean, de fiecare dată când sunt voturi 

”împotriva” sau ”abțineri” la un proiect de hotărâre, 

prealabil exprimării votului, să fie formulate de cei în 

cauză o explicație publică argumentată. Rolul acestei 

explicații este de a evidenția că există și alte 

perspective de a vedea problema în cauză. Am 

certitudinea că cetățenii ar aprecia pozitiv acest 

lucru. 

Ideile expuse mai sus, despre dilema morală pe 

care am defint-o, pot fi acceptate, sau nu, dar cred că 

merită a se medita asupra acestora. 

Va mulțumesc pentru atenția acordată. 

 

Vasile Boloș, consilier județean PSD. 
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O DILEMĂ MORALĂ
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Cu puține excepții fiecare dintre noi suntem 

conectați la evenimentele și dezbaterile publice care 

se petrec în spațiul local, național și internațional. 

Mijloacele moderne de diseminare a informațiilor ne 

ajută, cu generozitate, să facem acest lucru. În mod 

deosebit suntem focusați pe zona locală în care 

suntem ancorați prin multele fire ala existenței 

cotidiene. 

De curând am citit în presa locală declarația 

unui lider al unei formațiuni politice prin care acesta 

explica cetățenilor motivația sancțiunilor acordate 

consilierilor locali ai acelei formațiuni pentru un vot 

acordat unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi 

în consiliul din care făceau parte în disonanță cu 

poziția partidului în cauză. În motivația expusă apare 

și exprimarea ideii că la alegeri mandatul de consilier 

a fost acordat de cetățeni ”exclusiv”, subliniez 

”exclusiv”, pentru partidul sub sigla căruia au 

                                                 
* 28 februarie 2019, Alocuțiune prezentată în ședința 

Consiliului Județean Mureș; https://www.zi-de-

zi.ro/2019/03/01/o-dilema-morala-alocutiune-sustinuta-de-

consilierul-judetean-vasile-bolos/; Ziarul ”Cuvântul liber”, 

Tg.Mureș, 2 martie 2019. 
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candidat iar persoanele în cauză au fost, citez din 

nou, ”...nume aflate sub antetul partidului”. 

Nu doresc și nu am căderea să comentez asupra 

felului în care partidul în cauză își gestionează 

problemele interne specifice. Eu doar încerc, pe 

fondul celor prezentate mai înainte, să găsesc 

răspunsul la câteva întrebări, în opinia mea, firești. 

Prima întrebare: este oare adevărat că cetățenii 

atunci când votează o listă de partid sunt total 

indiferenți ce nume se află pe acea listă? Răspunsul 

pe care mi-l dau este: eu cred că nu, cetățenii sunt 

atenți la oamenii care vor să le promoveze interesele. 

A doua întrebare: odată procesul electoral 

finalizat conform legislației cine depune un jurământ 

de credință față de cetățeni: partidul sau consilierul în 

cauză? Raspunsul este evident cunoscut: consilierul 

în cauză. 

A treia intrebare: în situația asumării unei 

răspunderii cine suportă efectul legal al măsurilor 

luate: consilierul în cauză sau partidul?. Raspunsul 

este din nou evident: consilierul în cauză. 

Dilema morală la care am făcut referire în titlul 

intervenției mele se referă la întrebarea: până unde se 

extind gradele de libertate ale unui consilier local sau 

județean în activitatea sa specifică? 

Personal cred că în situația, ipotetică sau reală, a 

unei ”coliziuni” de opinii asupra unui proiect de 

hotărâre între un consilier și partidul pe care-l 

reprezintă consilierul în cauză are datoria morală să 

se exprime public asupra acestui lucru și să-și 

motiveze argumentat varianta de vot pe care o alege, 

menționând, dacă este cazul, mandatul primit din 

partea partidului pe care-l reprezintă. Dacă însă 
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diferența de opinii între consilierul în cauză și 

partidul său constituie o constantă în timp consider 

că persoana în cauză ar fi normal să renunțe la 

calitatea de consilier. 

De altfel cred că moral ar fi ca, într-un consiliu 

local sau județean, de fiecare dată când sunt voturi 

”împotriva” sau ”abțineri” la un proiect de hotărâre, 

prealabil exprimării votului, să fie formulate de cei în 

cauză o explicație publică argumentată. Rolul acestei 

explicații este de a evidenția că există și alte 

perspective de a vedea problema în cauză. Am 

certitudinea că cetățenii ar aprecia pozitiv acest 

lucru. 

Ideile expuse mai sus, despre dilema morală pe 

care am defint-o, pot fi acceptate, sau nu, dar cred că 

merită a se medita asupra acestora. 

Va mulțumesc pentru atenția acordată. 

 

Vasile Boloș, consilier județean PSD. 
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O CERTIFICARE NECESARĂ
* 

 

 

 

 

 

Domnule președinte, 

Domnilor  vicepreședinți , 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Așa cum vă este cunoscut în cadrul Consiliului 

Județean Mureș se desfășoară în prezent un proiect 

intitulat ”Spunem NU corupției” care-și propune, așa 

cum este definit în documentului de promovare al 

acestuia,: ”dezvoltarea și consolidarea capacității 

Consiliului Județean Mureș  pentru eficientizarea 

activităților de prevenire și combatere a corupției în 

activitatea administrației publice locale, promovarea 

integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în 

activitate, transparentizarea  procesului decizional, 

în acord cu așteptările beneficiarilor.” 

Într-unul din modulele acestui proiect am 

participat, alături de mai mulți colegi consilieri 

județeni, la un curs de instruire, desfășurat pe 

parcursul a câteva zile la Tg. Mureș, pe o tematică 

                                                 
* 31 octombrie 2019, Alocuțiune susținută în ședința 

Consiliului Județean Mureș; Ziarul ”Cuvântul liber”, Tg 

Mureș, 2 noiembrie 2019. 
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extinsă privind probleme de etică, integritate și 

combatere a corupției. Am avut astfel posibilitatea de 

a analiza și înțelege, mai bine, diferitele fațete ale 

problematicii specifice temei. Despre utilitatea 

acestui lucru consider că nu este necesar să insist. 

Plecând de la cele spuse anterior în cele ce 

urmează aș dori să avansez o propunere conducerii 

Consiliului Județean Mureș. 

Parcurgând bibliografia lărgită a cursului am 

constatat că practica internațională în domeniul 

anticorupției are la bază din anul 2016 și o normă 

specifică elaborată de Organizația Internațională de 

Standardizare (ISO) și anume: ISO 37001-2016, 

publicat în România de către ASRO ( Organismul 

Național de Standardizare) în aprile 2017–”SR ISO 

37001-Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu 

ghid de utilizare”.  

Pentru cei care sunt familiarizați cu practica 

standardizarii sistemelor de management pot să afirm 

că standardul ISO 37001-2016, destinat sistemelor de 

management anti-mită, este echivalent cu familia de 

standarde ISO 9000 specifice pentru domeniul 

managementului calității. De altfel cu toții știm că în 

cadrul Consiliului Județean Mureș se derulează, 

începând cu februarie 2018, un proiect pentru 

certificarea managementului calității în activitatea 

acestei instituții conform standardului ISO 9001-

2015. 

Propunerea pe care o avansez este ca, în anul 

2020, conducerea Consiliului Județean Mureș să 

introducă pe agenda sa de lucru demararea unui 

proiect de certificare a a sistemului de management 
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anti-mită, conform standardului ISO 37001-2016, în 

cadrul acestei instituții. 

Pentru a fi și mai convingător vă pot spune că a 

fost publicat documentul care atestă că o astfel de 

certificare a fost deja obținută de către Consiliul 

Județean Giurgiu. 

Am sentimentul că cetățenii județului nostru vor 

aprecia pozitiv demersul propus care, în opinia mea, 

le va ridica nivelul de încredere în activitatea 

Consiliului Județean Mureș. 

Vă mulțumesc pentru atenție 
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CULTURA RECUNOȘTINȚEI ÎN CONSILIUL 

JUDEȚEAN MUREȘ* 

 

 

Domnule președinte, 

Domnilor vicepreședinți , 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Pe măsura trecerii anilor, la vârsta pe care o am, 

am sezizat că o componentă deosebit de importantă a 

comportmentului uman, atât în forma sa de 

manifestare individuală dar și în cea colectivă, este 

cea în care se evidențiază cunoașterea și aplicarea 

valorilor specifice pentru așa numita ”cultură a 

recunoștinței”.  

Într-un text pe care l-am publicat cu mai mult  

timp în urmă, intitulat ”Despre cultura recunoștinței”, 

spuneam: ”Cultura recunoştinţei reprezintă un 

ansamblu de atitudini, de gesturi şi acţiuni care vin 

să recunoască şi să recompenseze de către membrii 

unei comunităţi contribuţiile pentru dezvoltarea şi 

progresul acesteia în diferite sfere de activitate”. În 

același text concluzionam: ”Este o obligaţia morală 

a fiecăruia dintre noi de a evidenţia, recunoaşte şi 

                                                 
* 20 decembrie 2019, Alocuțiune prezentată în ședința 

Consiliului Județean Mureș; https://www.zi-de-

zi.ro/2019/12/21/vasile-bolos-psd-propune-cultura-

recunostintei-in-consiliul-judetean-mures/. 
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recompensa aportul adus de semenii noştri pentru tot 

ceea ce am realizat cu sprijinul lor……. Instituţiile 

de toate naturile, firmele, partidele şi alte entităţi 

trebuie să promoveze, în mod deliberat şi constant, o 

politică de recunoaştere a celor meritoşi prin 

mijloacele adecvate lor”. 

Cu toții am putut constata că instituția care este 

Consiliul Județean Mureș este un promotor al acestei 

forme de cultură prin diverse forme dintre care pot 

menționa: organizarea și sprijinirea unor manifestări 

culturale comemorative și omagiale, acordarea 

distincției proprii ALAE, complexul de hotărări care 

au în vedere refacerea ”Ansamblului  memorial de la 

Oarba de Mureș”, sprijinirea premierii celor mai buni 

sportivi din județul Mureș, acordarea de diplome 

aniversare și altele. 

În acest context aș dori să supun atenției Dvs 

două propuneri care vin să completeze modalitățile 

menționate mai înainte.  

În anul 2006 pe baza inițiativei  domnului 

consilier Vasile Pokorny a  fost dezbătută și adoptată 

” HOTĂRÂREA NR. 76 din 27 iulie 2006 privind 

instituirea Diplomei de Onoare şi a plachetei "PRO 

CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS" ce se 

acordă anual de către Consiliul Judeţean Mureş”. 

Conform expunerii de motive ” Diploma de onoare 

şi placheta "PRO CAUSA MARISIENSIS 

COMUNITATIS" urma să se acordă persoanelor 

fizice şi persoanelor juridice care în domeniile 

ştiinţei, culturii, asistenţei sociale, medicinii, 

învăţământului, administraţiei publice, sportului şi 

altele au contribuit la promovarea şi afirmarea pe 
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plan naţional şi internaţional a valorilor de către 

unitatea administrativ – teritorială”. 

Din diverse motive, pe care nu-mi propun să le 

analizez aici, această hotărâre nu a fost aplicată până 

azi. Vă adresez rugămintea, domnule președinte, ca 

împreună cu aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Mureș, să procedați la analizarea acestei 

hotărâri pentru a se putea găsi modalitatea de fi pusă 

în practică, cu, sau fără, eventuale completări sau 

modificări impuse de trecerea timpului de la 

adoptare. 

Apreciez că pentru a se putea nuanța nivelul de 

recunoaștere de către Consiliul Județean Mureș a 

meritelor celor pe care acesta dorește să-i 

recompenseze, pe lângă distincția ALAE, este 

necesar să poată fi folosită și distincția menționată. 

O a doua  propunere pe care o avansez este 

următoarea: pe coridorul de lângă Cabinetul 

Președintelui Consiliului Județean Mureș, preluând 

modelul aplicat de ”Instituția Prefectului județului 

Mureș”, să se realizeze o ”Galerie a Președinților 

Consilului Județean Mureș”. Consider că ar fi un gest 

de recunoștință față de cei care au condus, pe 

parcursul celor 25 de ani de existență de până acum, 

această instituție.  

Închei această intervenție folosind cuvintele 

marelui orator roman Marcus Tullius Cicero: “ 
Gratius animus est una virtus non solum maxima, 

sed etiam mater virtutum omnium reliquaram - 

Recunoștința nu este doar cea mai importantă dintre 

virtuți, ci și părintele tuturor celorlalte.”  

Va mulțumesc pentru atenție. 
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UMFST TG.MUREȘ, UN POL AL ȘTIINȚEI 

DAR ȘI AL CONȘTIINȚEI* 

 

În proiectul de hotărâre pe care-l avem spre 

aprobare în ședința de azi la Art III se face o 

trimitere  la acordarea de catre Consiliul Județean 

Mureș a sumei de 1.031.000 lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Tg.Mureș pentru amenajarea 

unui spațiu destinat urmăririi,monitorizării și tratării 

persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov 2.  

Referatul care susține alocarea acestei sume 

menționeză Hotărărea nr 15 din 13 aprilie a 

Comitetului pentru situații de urgență Mureș care 

conține în corpul său precizarea: ”la propunere 

Domnului prof univ dr Leonard Azamfirei rector ala 

UMFST ”George Emil Palade” din Tg.Mureș se 

pune la dispoziție sala polivalentă din campus 

inclusiv compartimentarea acesteia cu panouri 

speciale pentru crearea unor locuri destinate 

urmăririi, monitorizării și tratării persoanelor 

infectate cu virusul SARS-Cov 2 ”. 

Privitor la cele evocate  mai înainte doresc să 

exprim, în calitatea mea de consilier,  câteva scurte 

reflecții.  

Prin misiunea sa definitorie o universitate 

este o entitate în al cărui spațiu sunt tezaurizate, în 

                                                 
*
24 aprilie 2020, Intervenție în ședința Consiliului Județean 

Mureș, https://www.zi-de-zi.ro/2020/04/24/vasile-bolos-

umfst-targu-mures-un-pol-al-stiintei-dar-si-al-constiintei/,  

28 aprilie 2020, Ziarul ”Cuvântul liber”, Tg.Mureș  
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formă materială dar mai ales spirituală, componente 

ale științei și culturii umane și care se transmit din 

generație în generație.  

Dincolo de acest proces de ”transfer de date 

și abilități” în universitate are loc și un transfer 

complex la fel de important, poate chiar mai 

important, de valori morale și norme de 

comportament care asigură în timp dezvoltarea unei 

conștiințe și o creștere a nivelului de civilizațe al 

unei comunități.  

Gestul UMFST Tg.Mureș de a se alătura cu 

toată forța și competența sa la efortul general al 

comunității noastre la stăvilirea efectelor pandemiei 

prin care trecem se constituie, în opinia mea, într-un 

gest de conștiință de o mare valoare morală la care  

Consiliul Județean Mureș trebuie să se alăture, fără 

rezerve, în folosul tuturor cetățenilor județului 

nostru.   

Nu pot să nu remarc că și alte entități 

aparținând mediului economic și social din județul 

nostru contribuie, sub diverse forme, în aceasta 

perioadă la sprijinirea luptei pentru salvarea a cât mai 

multor vieți puse in pericol de această pandemie. 

Gestul acestora este unul la fel de merituos și se 

cuvine să-l evidențiem și să-l susținem. 

Pot să afirm, fără să risc că greșesc, că 

UMFST Tg.Mureș este un pol al științei dar este în 

același timp și un pol al conștiinței atât în arealul 

mureșean cât și în cel național al României.  

Vă mulțumesc pentru atenție.  

Vasile Boloș, consilier județean PSD 
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 UN GEST FIRESC* 

 

Domnule președinte, 

 Domnilor vicepreședinți, 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

   Intr-o desfășurare firească a vieții, fără 

prezența atât de bulversantă a pandemiei de Covid-

19, ședinta Consiliului județean din luna iunie ar fi 

trebuit să încheie mandatul 2016-2020. Faptul că s-a 

procedat la o prelungire excepțională a mandatului 

acestui for în componența de față consider că nu este 

un impediment pentru a vă adresa azi cele ce 

urmează. 

Viața cu legitățile sale imuabile face ca multe 

din procesele care au loc în societate să aibă o 

ciclicitate bine definită. Știind acest lucru încadrarea 

într-un asemnea ciclu o percepem ca fiind ceva 

obiectiv. Raționalitatea, care ne definește ca ființe 

umane evoluate, ne spune că ieșirea din această 

ciclicitate nu are efecte benefice. Reflecția de mai 

sus o fac gândindu-mă și la experiențele de viață pe 

care le-am parcurs până la această vârstă și care, 

fiecare în parte, mi-au confirmat valabilitatea acestui 

principiu. 

Cu mai bine de 17 ani în urmă am considerat 

că, în contextul vremii de atunci și în concordanță cu 

principiile de viață socială în comunitatea din care 

                                                 
* 25 iunie 2020, Alocuțiune prezentată în ședința Consiliului 

Județean Mureș , 27 iunie 2020, Ziarul ”Cuvântul liber”, 

Tg.Mureș 
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fac parte, trebuie să mă afiliez și să activez ca 

membru în Partidul Social Democrat. Nu doresc să 

dezvolt acum care au fost motivațiile profunde ale 

acestei opțiuni doctrinare și politice căreia i-am 

rămas loial și azi. 

Am avut șansa ca pe parcursul acestei 

perioade de timp să desfășor o activitate, în limitele 

mele de competență la diferite nivele de 

responsabilitate, în cadrul Organizației PSD 

Tg.Mureș, PSD Mureș, Consiliul Național PSD 

precum și în cadrul Comisiei naționale de etică a 

PSD. Cum viața unui partid de importanța și 

mărimea Partidului Social Democrat este una 

complexă și plină de sinuozități am resimțit și eu în 

cadrul ”carierei” mele politice acest lucru. 

Mă bucur că pe parcursul a patru mandate 

consecutive, începând din anul 2004, în calitate de 

consilier județean în cadrul Consiliului Județean 

Mureș, am avut onoarea să-i reprezint, alături și de 

alți colegi, pe cetățenii care au votat ca Partidul 

Social Democrat să le apere interesele în cadrul 

acestui important for democratic. Un bilanț al 

activității desfășurate în calitatea de consilier 

județean este greu de făcut, decelarea contribuției 

avute în bunul mers al acestui for nefiind ușor 

cuantificabilă. M-am străduit să-mi respect cu bună 

credință angajamentul făcut de fiecare dată la 

investirea pentru un  nou mandat. 

Se cuvine ca acum, cu foarte puțin timp 

înainte de încheierea celui de-al patrulea mandat, să 

mulțumesc colegilor de partid și în mod deosebit 

cetățenilor județului Mureș, care m-au votat, pentru 

încrederea acordată în tot acest timp. 
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Având în vedere vârsta la care am ajuns, știut 

fiind faptul că în momentul de față sunt decanul de 

vârstă al Consiliului Județean Mureș, consider că este 

momentul să mă ”pensionez” și din cadrul activității 

de consilier județean motiv pentru care nu voi mai 

candida pentru a obține un nou mandat. Voi rămâne, 

cu acceptul colegilor de partid, să activez ca un 

”consilier județean asociat” viitorului grup de 

consilieri PSD din cadrul Consiliului Județean Mureș 

și voi sprijini din ”linia a doua”, în limitele oferite de 

starea sănătății, activitățile acestei grup. Analogia cu 

calitatea de profesor universitar asociat pe care o am 

la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie este valabilă într-o oarecare măsură. 

Am încrederea că și grupul de consilieri PSD 

din cadrul viitorului Consiliu Județean Mureș va 

avea resursele și determinarea să facă în așa fel ca 

valorile social-democrate, atât de importante pentru 

un segment major al populației din județul Mureș, să 

fie promovate în viața social-politică a județului 

nostru. 

Imi exprim speranța că gestul meu, explicat 

în cele de mai sus, va fi interpretat ca fiind unul 

dintre cele mai firești. Vă asigur că respectul față de 

toți membrii Consiliului Județean Mureș, atât 

consilieri cât și personal angajat al acestuia, va 

rămâne și pe viitor o constantă a atitudinii mele și din 

noul meu statut de ”consilier județean asociat”.  

Va mulțumesc pentru atenție. 

Prof.univ em.dr.ing VASILE BOLOȘ, 

Consilier județean PSD 
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DESPRE ASEZARI INFORMALE*  

 

D-lui Alex Toth, Redactor–șef al ziarului ”Zi 

de zi”  

Stimate Dl Redactor-șef, 

Experiența mi-a dovedit că Dvs, și ziarul al 

cărui redactor-șef sunteți, aveți o mare deschidere la 

toată gama de probleme pe care o gestionează 

Consiliul Județen Mureș. Desigur importanța acestor 

probleme nu are aceași dimensiune, dar oricare dintre 

ele are în spate probleme ale oamenilor din județ. 

Plecând de la cele citite pe site-ul Consiliului 

Județean Cluj, cu ceva timp în urmă,  privitoare la 

gestionarea așa numitelor ”așezări informale” din 

județul vecin în ședința Consiliul Județen Mureș  din 

data de 28 mai 2020 am adresat o întrebare D-lui 

Președinte Peter  Ferenc dacă există astfel de așezări 

și în județul Mureș  

La ședința din 25 iunie 2020 am primit un 

răspuns scris, pe care-l atașez, în care se menționează 

că primarii din județul Mureș nu au raportat existența 

unor astfel de situații.  

Evident răspunsul formulat mă bucură dar în 

același timp nu-mi dă certitudinea că el el este în 

deplină concordanță cu realitatea din teren. Mă 

gândesc că, poate, nu toate autoritățile locale sunt la 

curent cu exigențele legale privind această chestiune. 

Pe baza celor expuse mai sus vă adresez 

propunerea ca prin mijloacele Dvs jurnalistice să 

diseminați această exigență legală într-o modalitate 

pe care o considerați potrivită. Acest demers ar putea 

avea ca efect sprijinirea unui număr de cetățeni, de 

                                                 
* 7 iulie 2020, Mesaj Messenger 
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regulă cu o stare socială foarte modestă, să 

beneficieze de un sprijin care să le imbunătățească 

viața. 

Cu respect, 

Vasile Boloș, Consilier județean PSD (în 

prelungire de mandat) 
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”ORCHESTRA” CJM* 

 

În revista ”Dilema veche”, apărută azi, am 

citit un articol al domnului Andrei Pleșu intitulat 

”Realism și speranță” în care Domnia sa își 

mărturisește câteva gânduri referitoare la Festivalulul 

muzical ”George Enescu” din acest an. La un 

moment dat face o reflecție care mă urmărește: 

”…muzica semnalează beneficiile și gloria efortului 

comunitar „Orchestra” e ilustrarea optimă a armoniei 

neomogene: solidaritate, coerență, asociere între 

„instrumente” diferite, între dirijor și interpreți, între 

scenă și public. Fiecare are partitura lui, dar 

ansamblul are „alcătuirea” consonantă a tuturor…. 

Muzica ne învață să fim diferiți rămînînd consonanți 

și să „consunăm” fără a ne pierde chipul”. 

Fără voia mea această reflecție m-a dus cu 

gândul la o analogie, cred eu posibilă, cu ceea ce 

trebuie să se petreacă în cadrul unei instituții cum 

este Consiliul Județean Mureș (CJM). La fel ca într-o 

orchestră simfonică fiecare dintre noi consilierii, care 

putem fi considerați ”instrumentiști virtuozi”, având 

o identitate ideologică dar și personală specifică, 

trebuie să executăm partitura distinctă care ne revine 

dar în așa fel încât ansamblul acestui efort comun să 

fie în consonanță și să aibă ca rezultat piese pline de 

armonie. Aceste piese pline de armonie, reprezentate 

în fapt de proiectele complexe social-economice și 

culturale necesare unei vieții cât mai normale, sunt 

                                                 
* 27 august 2020, Alocuțiune susținută în ședința Consiliului 

Județean Mureș, 29 august 2020, Ziarul ”Cuvântul liber”, 

Tg.Mureș. 
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ceea ce așteaptă de la noi cetățenii județului. Evident, 

în acest efort comun rolul ”dirijorului”, care este 

președintele CJM, este foarte important. 

În executarea cât mai bine a ”partiturii”, ce-i 

revine fiecăruia dintre noi, constă îndeplinirea 

responsabilității sociale și individuale pe care ne-o 

asumăm față de cetățeni atunci când le solicităm 

votul de investitură. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 
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SCRISOARE PERSONAL CJM*  

 

Stimate Dl Secretar general Paul Cosma, 

Apelez la bunavointa Dvs sa transmiteti prin 

e-mailul institutional  intregului personal angajat al 

Consiliului Judtean Mures mesajul de multumire  de 

mai jos. 

In speranta ca rugamintea mea nu contravine 

regulamentului  institutiei va multumesc  anticipat. 

Cu respect, 

 Vasile Bolos 

 

In atentia personalului angajat al Consiliului 

Judetean Mures! 

Stimate Doamne, 

Stimati Domni, 

O data cu sedinta de azi, 30 septembrie a.c., 

mi-am incheiat misunea de consilier judetean 

desfasurata pe parcursul a patru mandate in intervalul 

de timp 2004-2020.  

A fost o perioda in care institutia Consiliului 

Judetean Mures,  in care va desfasurati activitatea, a 

contribuit constant, in limitele responsabilitatilor sale 

legale, dar si al conditiilor existente, la progresul 

comunitatii muresene. Acest lucru nu ar fi fost 

posibil fara aportul Dvs, cotidian si profesionist, la 

pregatirea si materializarea, sub diverse forme, a 

proiectelor de hotarari, adoptate prin deliberarea si 

apoi aprobarea de catre consilierii judeteni alesi, ce 

                                                 
* 30 septembrie 2020, Scrisoare email 
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au fundamentat activitatile atat de diverse ce sunt de 

competenta acestei institutii. 

In aceasta zi deosebita pentru mine doresc sa 

va asigur de intregul meu respect si, in acelasi timp, 

sa va multumesc pentru sprijinul, direct sau indirect, 

pe care mi l-ati acordat pentru ca activitatea mea in 

cadrul CJM sa o pot desfasura in conformitate cu 

angajamentele asumate in fata cetatenilor judetului 

Mures. 

Va urez sanatate si multe reusite 

institutionale,dar si personale, in viitor. 

Cu deosebit respect, 

Prof univ.em.dr.ing. Vasile Bolos, ex-

consilier judetean PSD 

 

P.S. Imi permit sa atasez prezentului mesaj si 

scrisoarea  de felicitare pe care am adresat-o 

Presedintelui ales al Consiliului Judetean Mures, 

institutia in care va desfasurati activitatea, Dl PETER 

Ferenc.  
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Nota: Așezarea imaginilor care nu au precizată data nu respectă  

cronologia realizării lor în timp. 
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Sedința de constituire a CJM -26 iunie 2004 

 

 Depunerea jurământului de  consilierii PSD-28 iulie 2008 
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Ședinta de depunere a jurământului de Președintele CJM - 22 iunie 2012 

 

Vasile Boloș- Sinteza activității de consilier județean,  2004-2016.   293



 

 

Ședința de constituire  a CJM-24 iunie 2016 
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Cluj Napoca =Centrul pentru Politici Publice-7 aprilie 2016 
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