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Un document important al CJM 

 

Domnule preşedinte, 

Domnilor vicepreşedinţi, 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 

Am constatat cu toţii că şedinţele Consiliului Judeţean Mureş au, de regulă, o 

ordine de zi care cuprinde un număr mare de probleme din diverse domenii ale 

activităţii social-economice şi administrative specifice judeţului Mureş. De multe ori 

problemele în cauză au o arie de aplicabilitate mai restrânsă dar reglementări legislative 

clare ne impun analizarea şi aprobarea lor. Azi însă avem pe ordinea de zi un document 

de mare amplitudine prin problematica abordată, este vorba de „Planul de Dezvoltare a 

Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020” ceea ce face ca şedinţa noastră să aibă 

un caracter mai aparte. Personal aş fi optat pentru o şedinţă extraordinară având acest 

singur punct pe ordinea de zi pentru a demonstra cât mai pregnant importanţa acestui 

document. 

„Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020” este un 

document rezultat prin efortul conjugat al unui larg grup de lucru, acoperind principalele 

domenii de interes comunitar, şi care prin iteraţii succesive a fost adus la forma de azi. 

Autorii au încercat, prin rafinarea multiplelor propuneri şi viziuni ale instituţiilor din judeţ 

reprezentate, precum şi a grupurilor civice care s-au implicat în acest efort de 

construcţie programatică, să genereze un document cât mai complet şi realist în acelaşi 

timp. Nu intenţionez să fac trimiteri concrete la textul documentului dar apreciez că orice 

cetăţean interesat îşi poate da seama prin lectura celor 341 de pagini care includ cele 7 

capitole componente, la care se adaugă şi „Portofoliul” cu cele 733 de proiecte 

identificate ca fiind pregătite a fi aplicate în judeţ pe perioada menţionată, că ne aflam în 

faţa unui document care merită o atenţie cu totul specială . 

  Obiectivul general al activităţii CJM pentru perioada avută în vedere, dezvoltat şi 

argumentat explicit în cadrul acestui program, şi anume „Creşterea competitivităţii 
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economiei şi a atractivităţii judeţului Mureş, reducerea disparităţilor existente 

între mediul urban şi rural, în scopul creării unui climat favorabil dezvoltării” 

consider că include în el esenţa 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 sa fie urmărite 

cu consecvenţă. 

Se poate remarca faptul că programul propus excede durata mandatului acestui 

consiliu. Dar este acceptat faptul că în gestiunea responsabilă a unei comunităţi 

documentele programatice trebuie gândite pe termene medii şi lungi, desigur cu ajustări 

necesare, efectuate în timp, impuse de evoluţiile uneori imprevizibile ale mediului 

economic şi social. 

Printr-un exerciţiu de imaginaţie care poate părea naiv, dar pe care mi-l pot 

permite chiar şi la vârsta mea, încerc să văd cum ar arăta judeţul nostru dacă ceea ce 

ne-am propus în acest plan s-ar putea realiza. Dar viaţa ne demontrează, în 

permanenţă, că există o diferenţă între necesităţile sociale şi ceea ce se poate face la 

modul concret. Cred însă că toţi ne dorim ca copiii şi nepoţii noştri să trăiască într-o 

lume mai bună şi cu condiţii de viaţă de care alte comunităţi umane beneficiază deja. 

Este foarte clar că acest lucru nu se poate realiza prin mijloace magice ci numai prin 

multă muncă şi inteligenţă politică, prin conclucrarea între diferitele segmente ale 

societăţii şi evident în condiţiile unei păci sociale. 

Un semn de maximă responsabilitate din partea noastră, ca reprezentanţi ai 

cetăţenilor din judeţ, consider că ar fi ca întodeauna să alegem şi să promovăm 

proiectele, care urmează a fi materializate, cu onestitate şi într-o ordine de prioritate 

naturală pentru ca resursele materiale şi umane de care dispunem să fie cât mai bine 

folosite. Acest deziderat moral se poate materializa numai dacă dialogul şi conlucrarea 

între administraţia judeţeană şi cele ale unităţilor administrativ teritoriale se face cât mai 

deschis posibil şi fără discriminări de orice natură. 

Ca unul care urmăresc şi opiniile exprimate, fără menajamente, de concetăţenii 

noştri şi în mediul virtual, mediu care pare, după părerea mea, a fi uneori un „colţ al 

oratorilor din Hyde Park” în formulă modernă, nu pot să nu constat că, de multe ori, 

aceştia se declară profund nemulţumiţi de unele decizii pe care le luăm. Uneori 
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argumentele exprimate sunt plauzibile şi ar trebui luate în seamă, alteori sunt vădit 

subiective şi scapă din vedere considerente majore de ordin social şi comunitar. Sunt 

convins că şi de această dată documentul pe care-l vom aproba va avea, probabil, atât 

ecouri favorabile dar şi ecouri critice. În ceea ce mă priveşte consider că prin 

documentul aflat în dezbatere propunem, cu bună credinţă, ceea ce credem că este 

bine să se facă în viitor pentru toţi cetăţenii judeţului Mureş. 

Voi vota, fără rezerve, alături de colegii mei consilieri din grupul PSD, Proiectul 

de hotărâre privind adoptarea „ Planului de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru 

perioada 2014-2020”. 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată. 

 

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

 

 

(Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 31 iulie 2014 şi 

publicată în ziarul Cuvântul liber, Tîrgu Mureş, din 2 august 2014) 


