
Un gest de curtoazie colegială 

 

Consultând, ca de fiecare dată, agenda mea săptămânală am constatat că duminică 

26 aprilie 2015 am înscrise două menţiuni: Cezara, care este nepoata mea, doi ani şi Ciprian 

Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 44 de ani. 

Fără voia mea citind aceste menţiuni am avut un moment de meditaţie în care am 

încercat să-mi imaginez cum va arăta oraşul Tg.Mureş, judeţul Mureş, România atunci când 

nepoata mea va avea vârsta de acum a Dl. preşedinte Ciprian Dobre, deci peste 42 de ani. 

Evident Dl. preşedinte are şansa să vadă acest lucru dar, în ceea ce mă priveşte, 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 vieţuim în acest spaţiu şi mai ales de cele ale celor care 

ne conduc acum şi ale celor care ne vor conduce în viitor şi ne vor decide în bună măsură 

destinele. Oamenii care îşi asumă acest rol, la fel ca şi cei care din diferitele forumuri de 

analiză şi decizie, aşa cum este şi cel în care ne aflăm acum , au o mare responsabilitate în a 

judeca corect şi cu simţ vizionar proiectele pe care le vor materializa pentru binele 

comunitar.  

Într-o perioadă de 42 de ani pot apărea şi seisme social-economice sau geo-politice 

greu de anticipat dar întotdeauna inteligenţa politică şi bunul simţ civic, dublate de o muncă 

serioasă, au condus spre soluţii viabile şi spre progres material şi social. 

Revenindu-mi din starea de meditaţie, pe care am dezvoltat-o puţin cam mult şi la un 

nivel poate prea general, într-un gest de curtoazie colegială, dar şi politică, în numele meu, şi 

al colegilor din grupul PSD din Consiliul Judeţean Mureş, îi adresez Dl. Preşedinte Ciprian 

Dobre, cu prilejul apropiatei zile aniversare, urarea de „La mulţi ani!”. 

Consider că în spaţiul unei vieţi politice normale nu ar trebui să existe nici un moment 

de adversitate care să afecteze relaţiile inter-umane fireşti atât timp cât, cu toţii, dorim 

sincer binele general al societăţii în care trăim, alături unii de alţii, în acest oraş, în acest 

judeţ, în această ţară. 

Va mulţumesc pentru atenţie. 

 

Vasile Boloş, consilier judeţean PSD 

 

(Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 23 aprile 2015) 


