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Ciprian Dobre aproape de veteranii de război 

 
Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, l-a felicitat, cu ocazia Zilei Veteranilor 

de Război din România, pe domnul Iuliu Dulău, în vârstă de 92 de ani, participant activ la doilea război 

mondial, în timpul căruia a fost comandant de grupă pe frontul din Ardeal. 

Vizita a avut loc la domiciliul 

din Târnăveni al domnului Iuliu 

Dulău, impresionat și emoționat de 

vizita președintelui Consiliului 

Județean. În cadrul întâlnirii 

informale, Ciprian Dobre a fost 

informat în legătură cu problemele 

veteranilor de război din județul 

Mureș, una dintre acestea fiind 

situația transportului intrajudețean 

pentru veterani. În prezent, veteranii 

nu pot circula gratuit pe rutele dintre 

localitățile județului Mureș, neexistând un cadru legislativ care să permită acest lucru. Receptiv la 

problema semnalată, Ciprian Dobre a expus situația în ședința Consiliului Județean Mureș de joi, 25 

aprilie. Propunerea de identificare a unei soluții a fost îmbrățișată de consilierii locali, urmând ca, în 

perioada imediat următoare, să se creeze un cadru legal de acordare a gratuității la transportul în 

comun pentru toți veteranii și văduvele de război, pe toate rutele din județul Mureș.  

Ciprian Dobre a declarat, la finalul întâlnirii: “Îi mulțumesc domnului Iuliu Dulău pentru că ne-a 

primit în casa domniei sale și prin urările de bine pe care i le-am transmis, mă adresez tuturor 

veteranilor din județul Mureș, cărora le adresez mulțumiri pentru tot sacrificiul dovedit și le urez 

sănătate. Pentru mine, fiecare întâlnire cu un veteran de război este o lecție de viață. Mă înclin în fața 

acestor dovezi vii de eroism, de jertfă și dragoste de țară. Mă bucur că, prin receptivitatea consilierilor 

județeni, putem să celebrăm  Ziua Veteranilor de Război printr-o veste bună: în foarte scurt timp, 

venerabilii noștri veterani vor putea circula gratuit înspre toate localitățile din județul Mureș. Este un 

gest de minim respect , cu care le suntem datori”, a mai spus Ciprian Dobre. 

 

 

 

 

 


