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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI VIDELE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E 

 

Privind : aprobarea Statutului Oraşului Videle 

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI VIDELE, JUDEŢUL TELEORMAN 

ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 

 

Având în vedere: 

  

• Expunerea de motive a Primarului oraşului Videle;  

• Raportul nr.19526/17.10.2018 al Direcţiei Resurse Umane, Salarizare, Informaticǎ, Autorizӑri 

Taximetrie şi Comerţ, Problemele Romilor şi Parc Auto din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului Oraşului Videle; 

• Rapoartele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al 

oraşului Videle;   

• Prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin 

Legea nr.96/2003; 

•  Prevederile art. 36 alin. (3) lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicatǎ cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicatǎ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Statutul Oraşului Videle, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează primarul oraşului Videle. 

 

Art. 2. Prin grija secretarului oraşului Videle, prezenta hotǎrâre va fi comunicatǎ Instituţiei Prefectului 

judeţului Teleorman pentru verificarea legalitǎţii, precum şi instituţiilor sau persoanelor interesate.  

 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ, 

                                 BURCEA  LUCIAN  

                                             

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                                                             SECRETAR, 

                                                                                                                     Ivan Corina Nicoleta    

 

 

Prezenta hotărărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi ,,pentru’’ ,  - voturi  ,,împotrivă’’ , - 

,,abţineri’’  ,  din nr. de 16 consilieri în funcţie, din care 16 prezenţi.  

 

VIDELE 

Nr. 102/29.10.2018                         
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ANEXA LA HCL ORAS VIDELE NR. 102 DIN 29.10.2018  

 

STATUTUL ORAŞULUI  VIDELE 

 

CAPITOLUL I - DESCRIERE GEOGRAFICĂ 

1.1.  AMPLASAMENT 

 

Oraşul Videle  este situat în partea de sud a României, aproximativ la intersecţia paralelei de 

44016’ latitudine nordică cu meridianul de 25031’ longitudine estică,  în Câmpia Română, subunitatea 

Găvanu – Burdea, în partea de N-E a judeţului Teleorman, la o distanţă de 50 Km faţă de Alexandria – 

reşedinţa de judeţ şi 51 Km faţă de Bucureşti – capitala ţării. Prin poziţia sa constituie un important 

nod feroviar şi centru de răspândire între subcarpaţi şi Dunăre. Astfel, aici se intersectează calea ferată 

Bucureşti – Craiova cu Giurgiu – Videle. Se leagă de municipiul Alexandria prin drumul judeţean 

Drăgăneşti Vlaşca, iar de Bucureşti prin drumul Mîrşa – Bolintin şi Crevenicu-Milcovăţ. 

Ca limite, întâlnim la nord comunele Mîrşa şi Bucşani, la est comuna Mereni, la sud comunele 

Moşteni şi Crevenicu, la vest comuna  Blejeşti. 

Oraşul este străbătut de râul Glavacioc pe o distanţă de 13,55 Km şi are are o suprafaţa de 7784 ha 

din care 547 ha în intravilan şi 7237 ha în extravilan, fiind compus din 7 cartiere: Videle, Fotăcheşti, 

Furculeşti, Cartojanca, Stănceasca, Tămăşeşti, Pariseşti şi satul aparţinător  Coşoaia. 

Altitudinea maximă este de 107,7 m (gara Videle), iar altitudinea minimă 89,7m (în Valea 

Glavaciocului). 

 

1.2. RELIEF 

 

Oraşul Videle este aşezat în zona de contact dintre Câmpia Burnasului şi Câmpia Găvanu-Burdea, 

în Campia Munteniei de Vest numită şi Câmpia Centrală sau a Teleormanului fiind o subunitate a 

Câmpiei Argeşene. Relieful oraşului se caracterizează prin lipsa teraselor, apariţia unor pături de loess 

groase de 2-3 m şi altitudine mai coborâtă. Orientarea generală este de la NV către SE. Reprezintă o 

continuare a Câmpiei Piemontane a Piteştilor, atât ca litologie şi tectonică, cât şi ca resurse ale 

subsolului. Sunt cunoscute aici numeroase structuri de hidrocarburi acoperite de o întinsă cuvertură 

piemontană pleistocenă. Este o câmpie de loess, cu altitudini între 90-120 m, care coboară  cu o 

convexitate către SE. Sunt caracteristice interfluviile înguste şi văile adânci cu terase locale. 

În literatura de specialitate  Câmpia Găvanu –Burdea apare cu mai multe subunitaţi  printre  care şi 

Câmpia Videle. (Vintilă Mihăescu-Dealurile şi câmpiile României). 

 

1.3 CLIMA 

 

Teritoriul judeţului Teleorman se încadrează într-un climat temperat-continental specific zonei de 

câmpie din sudul ţării. Acest climat este caracterizat prin valori ridicate ale bilanţului radiativ şi 

caloric, amplitudini mari ale temperaturii aerului, cantităţi reduse de precipitaţii cu ploi torenţiale vara 

şi perioade de secetă, vânturi din toate direcţiile. Datorită uniformităţii generale a reliefului  

modificările  climatice sunt reduse. 

 Potenţialul caloric, în această parte a Câmpiei Române,  este printre cele mai ridicate din ţară (125 

kcal/cm2/an).Durata de strălucire a soarelui este de 2200 - 2300 ore/an (peste 65% din durata posibilă), 

condiţiile fiind aceleaşi cu litoralul Mării Negre. Cele mai multe  zile cu cer senin sunt în luna august 

(peste 10 zile) iar cele mai multe zile cu cer acoperit sunt în decembrie şi ianuarie. 
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Teritoriul oraşului Videle este situat foarte aproape de izoterma de 11°C. Valorile medii lunare au 

un mers ascendent începând cu ianuarie (medii de - 1°C şi + - 6°C) până în iulie (între 20,8°C şi 

22,5°C) după care descresc. Creşterile bruşte ale temperaturii aerului se înregistrează în martie - aprilie 

iar scăderile în octombrie – noiembrie. 

În urma observaţiilor făcute la Staţia meteorologică Videle s-a constatat că: 

-prima zi cu t°C medie mai mare de 0°C este la începutul lunii februarie; 

-ultima zi cu t°C medie mai mică de 0°C este în jur de 15-20 decembrie; 

-durata medie anuală a intervalului cu temperaturi medii zilnice mai mari de 0°C este de 

aproximativ 300 de zile; 

Temperaturile extreme reflectă caracterul accentuat continental al climei. Maxima absolută a fost 

înregistrată la 17 august 1952 (39,5 °C), dar în ultimii ani s-au înregistrat valori mai mari, de circa 41-

42 °C datorită încălzirii globale generale a climei. Minima absolută a fost înregistrata la 27 februarie 

1927 (- 35°C).     

Caracterul continental al climei este dat şi de variaţia precipitaţiilor în limite destul de largi. În 

Videle cantitatea medie anuală este de 540,2 mm/ an, mai mare decât media de la Alexandria unde s-au 

înregistrat 527,9 mm/an. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în lunile mai şi iunie (80-90 mm), 

iar cele mai mici în februarie şi octombrie (cca. 40 mm). 

Evapotranspiraţia potenţială este printre cele mai ridicate din ţară, depăşind 700 mm/an. Astfel, se 

înregistrează deficit de apă în lunile iunie-octombrie, iar excedent în decembrie -aprilie, dar excedentul 

este de 23 mm pe când deficitul este de 6 - 100 mm, deficitul maxim fiind în iulie. 

Direcţiile predominante ale vântului sunt cele vestice apoi cele estice şi nord-estice. Vânturile din 

direcţiile predominante au şi vitezele cele mai mari, valorile medii fiind de 3,5-4,5 m/s pentru cele 

vestice şi 3,5 - 5,3 m/s pentru cele estice şi nord-estice, cunoscute sub numele de Crivăţ. 

Dinspre sud şi sud-vest, atât vara cât şi iarna bate Austrul, frecvenţa acestuia fiind mică (3,5%). 

Iarna, acest vânt uscat aduce ger iar vara aduce secetă afectând culturile agricole. 

 

1.4. HIDROGRAFIA 

 

Râul Glavacioc face parte din bazinul hidrografic al Neajlovului, traversează oraşul Videle prin 

partea centrală pe direcţia NV – SE şi confluează cu râul Câlniştea. Lungimea cursului este de 88 km 

din care 13,5 km se găsesc pe teritoriul oraşului. Cursul său se caracterizează prin numeroase meandre, 

cele mai însemnate sunt în cadrul cartierului Tămăşeşti, în jurul dealului Drăguţei. Glavaciocul are ape 

mari primăvara şi toamna şi ape scăzute vara,  ca urmare a evapotranspiraţiei intense şi a precipitaţiilor 

puţine. 

Milcovul este un pârâu ce trece prin partea de nord a extravilanului oraşului pe direcţia NV-SE. 

Are o lungime de 34 km din care 7,5 km pe teritoriul oraşului. Poartă diferite denumiri, pe sectoare, 

astfel mai este cunoscut sub numele de: Valea Cătunului, Valea Lungă (zonă mlăştinoasă) şi  pârâul  

Milcovăţului/ Milcovului.  

Sericul face parte din bazinul hidrografic al Glavaciocului. Direcţia de curgere este NV-SE dar pe 

teritoriul oraşului este V-E,confluează cu Glavaciocul în cartierul Furculeşti. Pe teritoriul oraşului 

curge pe o lungime de 4,7 km, cursul său a fost modificat pentru amenajarea unor iazuri şi heleştee 

folosite pentru irigaţii şi piscicultură, aflate în pericol de colmatare. 

 

1.5. FLORA ŞI FAUNA 

 

Vegetaţia este reprezentată prin diferite specii de plante caracteristice provinciei Moesice. Pe 

teritoriul oraşului se întâlnesc: silvostepa, pădurea de foioase şi vegetaţie azonală. Silvostepa este 

profund modificată datorită culturilor agricole dar totuşi se mai întâlnesc pâlcuri de pădure (Pădurea 

Zăvestreni). Pajiştile puternic modificate cuprind: păiuşuri (Festuca vallesiacă), colilie (Stipa 
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stenophylla), pir (Cynodon dactylon), firuţă cu bulbi (Poa bulbosa) la care se adaugă numeroase 

ierburi. 

Pădurea de foioase este reprezentată prin: stejar pufos (Quercus pubescens), cer (Q.Cerris), gârniţă 

(Q.Frainetto),stejar tătăresc(Acer tataricum).Pădurea ocupă suprafeţe restrânse pe Valea 

Glavaciocului,Valea Sericului şi Valea Milcovăţului. Pe lângă speciile de mai sus se mai întâlnesc: teiul 

(Tilia tomentosa), frasinul (Frasinus pallisae), ulmul (Ulmus foliacea), carpenul, jugastrul, părul pădureţ. 

Stratul arbustiv este alcătuit din: gherghinar, porumbar, măceş,cărpăniţă, etc.  

 Fauna forestieră este alcătuită din următoarele specii : căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul 

(Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), dihorul (Putorius putorius), viezurele, iepurele, etc. Dintre păsări 

sunt: mierla (Turdus merula), pupăza (Upupa epops), coţofana (Pica pica), ciocănitoarea (Dentro cupus 

major), fazanul (Phasianus colchicus), care este colonizat (din Caucaz). În zăvoaiele din luncă trăiesc: 

gaiţa (Garrulus grandarius), privighetoarea (Luscinia megartyncos) şi cucul (Cuculus canarus). 

Reptilele sunt reprezentate prin diferite specii de şopârle, guşteri, şerpi şi  batracieni. 

Fauna câmpurilor stepizate este mai săracă datorită contrastelor dintre vară şi iarnă, a lipsei de 

adăpost şi a vegetaţiei sărace. Se întâlnesc specii de: popândău (Citellus citellus), hârciog (Cricetus 

cricetus), şoarecele de câmp (Microtus orvalis), iepurele de câmp (Lepus europeus), etc. 

Fauna acvatică este reprezentată prin specii de: crap (Cyprinus carpio), caras (Carassius auratus), 

caracudă (C.Carassius), linul (Tinca tinca), bibanul. Cel mai bine populate sunt iazurile amenajate pe 

pârâul  Sericu dar aceste specii se găsesc şi în apele Glavaciocului. 

 

CAPITOLUL II - ISTORICUL ORAŞULUI VIDELE 

LEGENDA NUMELUI ORAŞULUI 

 

Valea Glavaciocului a fost locuită încă din cele mai vechi timpuri dovadă fiind fragmentele de 

ceramică neagră  descoperite la Videle, iar în secolul  VI, apariţia obştilor săteşti, uniunilor de obşti 

(secolul  VI) şi aşezarea în stanga Oltului a Voievodatului lui Seneslau care ocupa şi Vlaşca şi 

Teleormanul. 

Numele oraşului derivă de la numele unei biserici „Vodele”, denumire dată de călugării ce oficiau 

în biserica veche care există şi azi în cimitirul vechi de pe valea Glavaciocului,(„Cuvioasa 

Paraschiva”) şi care datează de pe vremea lui Vlad Călugărul -1759 (după pisania săpată cu o daltă, în 

una din bârnele din pridvor se mai cunoaşte data construirii ei, adică 7267 din care scăzându-se anii 

5508 de la facerea lumii, reiese anul 1759).Călugării, se presupune că, au venit pe aceste meleaguri 

prin împroprietărirea Bisericii Stavropoleos din Bucureşti cu o fâşie de moşie de 400 ha, ei având 

misiunea să o administreze şi au găsit un loc gol (din latină „vid”) în circumstanţa în care aceste locuri 

erau acoperite de păduri (Codrii Vlăsiei) până în secolul al XIX-lea după cum este consemnat în 

„Contribuţii la studiul populaţiei şi aşezărilor omeneşti din Câmpia Românească între anii 1853 şi 

1899” de Vintilă Mihăilescu (Buletinul Societăţii Geografice) Tom XLI din 1922, Bucureşti 1923. Prin 

instalarea călugărilor în aceste locuri ia fiinţă cartierul „Călugăreni Stavropolios”, ai cărui locuitori, 

puţini la număr, munceau moşia respectivă aşezată în partea de vest a actualei şosele naţionale Videle-

Giurgiu. Unii sunt de părere că, numele poate deriva de la Baba Vida, persoană care a dăruit bisericii 

Vodele  un octoih cu ocazia construirii bisericii şi în care se află o însemnare în acest sens. 

Primele case apărute pe teritoriul oraşului (formate din odaie-tindă şi acoperite cu paie) au fost în 

jurul bisericii, pe actuala stradă a Progresului (în estul oraşului), după care localitatea s-a extins spre 

vest. 

Conform Enciclopediei Geografice a României, ediţia a III-a, 2002, aşezarea Vida apare 

menţionată pentru prima dată în anul 1527 sub denumirea de „comuna Vida”, alcătuită din satele Vida, 

Vida-Cartojani, Vida-Fotăcheşti şi Vida-Furculeşti, nume ce şi-l păstrează până în anul 1968, când 

primeşte numele de Videle după denumirea Gării Videle ce deservea în acel moment localităţile Vida-

Cartojani, Vida-Furculeşti şi Vida-Fotăcheşti.  
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Sunt şi alte date care atestă locuirea  acestor ţinuturi din perioade mult mai vechi. Astfel, într-un 

document datat din 23 aprilie 1527 la Târgovişte se spune:,, Din mila lui Dumnezeu, io Radul Voievod 

şi domn peste toată ţara Ungrovlahiei, fiul marelui şi preabunului Radu Voievod, şi iarăşi să-i fie lui 

Badiul la Tămăşeşti, din partea lui Neagoe nepotul lui Bogdan două ogoare...”- a scris în minunata 

Cetate a Târgoviştei-luna aprilie 23 zile în anul 7035 (1527). 

În„Marele dicţionar geografic al României”(volumul II, 1899), elaborat de George Ioan Lahovary, 

C.J. Brătianu şi Grigore Tocilescu, se menţionează :,,despre Cârtojanii de Jos sau Vida Cârtojani, se 

arată că este o comună rurală compusă din cătunele Cartojanca de Jos, Buciumul şi Vida de Sus, face 

parte din plasa Glavaciocului, judeţul Vlaşca, şi  în anul 1886 avea 1278 de suflete. Bugetul comunei 

era în anul 1886 de 10729 lei venituri, 6975 lei cheltuieli, iar în 1887 veniturile erau de 4528 lei, 

cheltuieli de 3501 lei. Aici e o biserică deservită de un preot şi doi dascăli, constituind parohia Vida-

Cârtojani, cu cătunele Vida-Cârtojani, Vida-Furculeşti şi Călugăreni. Se face târg de vite la 21 mai şi 

14 septembrie ale fiecărui an, iar în fiecare duminică câte un târg săptămânal. Se află o moară cu 

aburi...”. 

Din monografia judeţului Vlaşca, elaborată la Giurgiu la 20 martie 1943 reiese faptul că Vida a 

funcţionat ca reşedinţă de plasă încă din 1892 (conform legii de organizare a autorităţilor 

administrative exterioare, judeţul Vlaşca era împărţit în opt plăşi). În anul 1956 Vida funcţiona ca 

reşedinţă a raionului cu acelaşi nume în cadrul Regiunii Bucureşti. 

       Îşi menţine şi funcţia de târg anual (la 21 mai şi 14 septembrie) şi săptămânal de cereale şi vite cu 

o largă arie de participare pentru schimbul de produse. 

      Denumirea„Videle”este dată  în anul 1911, Gării Videle pentru că deservea localităţile Vida –

Cartojanca, Vida-Fotăcheşti şi Vida-Furculeşti. Deci forma „Videle” este un plural articulat al lui 

Vida. 

În anul 1968 când a avut loc reorganizarea administrativ-teritorială a ţării noastre, Videle a devenit 

oraş alături de alte 49  localităţi. Astfel, prin Legea Nr.2/1968 privind organizarea administrativ -

teritorială a teritoriului RSR,  Videle a fost declarat oraş la data de 6 iunie 1968 ca urmare a  rolului 

dobândit în industria combustibililor, prin punerea în valoare a rezervelor de petrol din zonă odată cu 

înfiinţarea Schelei de extracţie Videle în anul 1961, datorită avantajului reprezentat de prezenţa căilor 

de comunicaţie feroviare şi rutiere care se intersectează aici şi care favorizează accesul în zonă şi 

facilitează legăturile cu celelalte regiuni, la care se adaugă poziţia geografică în nordul judeţului 

Teleorman. 

 

 

                                    CAPITOLUL III – POPULAŢIA 

 

 Conform datelor finale ale Recensământului Populației din 2011 populaţia oraşului Videle este de 

11508 locuitori. 

 Densitatea populatiei în orasul Videle este de 147,84 locuitori/kmp, situandu-se peste media pe 

judet (71,07 locuitori/kmp).  

 Dupa etnie, locuitorii din Videle sunt în proporţie de 92 % români şi doar 8 % reprezintă 

populaţia de etnie romă (alte etnii nefiind înregistrate la nivelul populaţei oraşului). 

  În oraşul Videle există opt biserici creştin-ortodoxe. Conform recensamântului din 2011, 

populaţia oraşului era peste 95% ortodoxă.   

 

 

CAPITOLUL IV - AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 

 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi Primarul 

ca autoritate a administraţiei publice cu caracter executiv. 
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Consiliul Local şi Primarul funcţionează ca autorităţi administrative autonome iar artibuţiile în 

rezolvarea problemelor publice ale oraşului sunt reglementate de Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

4.1. CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI VIDELE 

 

Autoritate deliberativă, Consiliul Local al oraşului Videle, este alcătuit din 17 consilieri, aleşi prin 

vot universal, egal, direct şi liber exprimat, în condiţiile prevăzute de Legea nr.393/2004,cu 

modificările şi completările ulterioare, privind Statutul aleşilor locali. În cadrul Consiliului local 

funcţionează  trei comisii de specialitate pe domenii de activitate, după cum urmează: 

a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget finanţe,agricultură,gospodărie 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

 b) Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură protecţie socială, activităţi sportive şi de 

agrement; 

 c) Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a 

drepturilor cetăţenilor; 

                  Atribuțiile consiliului local: 

       (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes 

local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice 

locale sau centrale. 

       (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: 

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și regiilor autonome de interes local; 

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau 

municipiului; 

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau 

municipiului; 

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni; 

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern. 

     (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local; 

b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții 

ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, 

precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local; 

c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile 

corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, sau regii autonome, în condițiile legii. 

        (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 

bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar; 

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și 

contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității 

administrativ-teritoriale, în condițiile legii; 

c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii; 

d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiții de interes local, în condițiile legii; 

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-

teritoriale; 
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f) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și 

gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor. 

        (5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 

comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în 

condițiile legii; 

b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, 

orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii; 

c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism 

ale localităților; 

d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de obiective de interes 

public local. 

       (6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind: 

1. educația; 

2. serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, 

a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

3. sănătatea; 

4. cultura; 

5. tineretul; 

6. sportul; 

7. ordinea publică; 

8. situațiile de urgență; 

9. protecția și refacerea mediului; 

10. conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a 

parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale; 

11. dezvoltarea urbană; 

12. evidența persoanelor; 

13. podurile și drumurile publice; 

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, 

salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz; 

15. serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor; 

16. activitățile de administrație social-comunitară; 

17. locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-

teritoriale sau în administrarea sa; 

18. punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității 

administrativ- teritoriale; 

19. alte servicii publice stabilite prin lege; 

b) hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități, potrivit legii, personalului sanitar și didactic; 

c) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase; 

d) poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la șefii organismelor 

prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local; 

e) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a 

utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa; 

f) poate solicita informări și rapoarte specifice de la primar și de la șefii organismelor prestatoare 

de servicii publice și de utilitate publică de interes local. 

    (7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
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a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, 

în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

local; 

b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități 

administrativ-teritoriale din alte țări; 

c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din 

țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților 

administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

       (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite 

titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. 

Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. 

        (9) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege. 

 

 

 4.2. PRIMARUL ORAŞULUI  VIDELE 

 

 Primarul în funcţie al oraşului Videle este ales în condiţiile legii şi validat prin Sentinţa 

Judecătoriei Videle. Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, în condiţiile legii. Primarul 

asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, 

punerea în aplicare a legilor, decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor 

Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local. Pentru punerea în aplicare a atribuţiilor date în competenţa 

sa prin actele normative de mai sus, Primarul beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl 

conduce şi este ajutat de un viceprimar, un administrator public şi un secretar al  oraşului, funcţionar 

public de conducere. Primarul, viceprimarul, administratorul public, secretarul oraşului împreună cu 

aparatul de specialitate constituie PRIMĂRIA oraşului Videle, structură funcţională cu activitate 

permanentă care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând 

problemele curente ale colectivităţii locale. Primăria oraşului Videle are sediul în oraşului Videle, 

str.Republicii, nr. 1. 

 

        (1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: 

a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; 

b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local; 

c) atribuții referitoare la bugetul local; 

d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor; 

e) alte atribuții stabilite prin lege. 

        (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de 

autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului. Primarul îndeplinește și 

alte atribuții stabilite prin lege. 

        (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: 

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială 

și de mediu a unității administrativ-teritoriale; 

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări; 

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității 

administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local. 

        (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: 

a) exercită funcția de ordonator principal de credite; 

b) întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune 

spre aprobare consiliului local; 
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c) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de 

valoare în numele unității administrativ-teritoriale; 

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la 

organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar. 

        (5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului 

de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică 

de interes local; 

b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență; 

c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile 

prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării 

serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a bunurilor din 

patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale; 

e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu 

sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local; 

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local 

și acționează pentru respectarea prevederilor acestora; 

g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative; 

h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor 

asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor 

pentru serviciile furnizate cetățenilor. 

        (6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice 

centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu consiliul județean. 

        (7) Numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza 

concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea 

primarului, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziția primarului, având anexat contractul de 

management. 

        (8) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 

revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea 

măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca 

reprezentant al statului în comuna sau în orașul în care a fost ales. În această calitate, primarul poate 

solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile 

administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

 

 

CAPITOLUL V - CĂI DE COMUNICAŢIE 

 

5.1. CĂI RUTIERE 

 

Principalele căi de acces sunt reprezentate de trei drumuri judeţene:  

 

a) DJ 503 care străbate oraşul pe direcţia nord-sud şi nord-vest şi realizează legatura oraşului 

Videle cu municipiul Alexandria  (prin racordul cu E 70), distanţa faţă de acesta fiind de 50 km; 

b) DJ 601 care face legatura cu judeţul Giurgiu şi autostrada A1 Bucureşti Piteşti; 
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c) Dj 601 D care traversează oraşul şi asigură de asemenea legatura cu judeţul Giurgiu şi E70. 

Transportul public de persoane în interiorul judeţului dar şi interjudeţean (în judeţul Giurgiu şi 

Bucureşti) şi celelalte localităţi vecine (Moşteni, Botoroaga, Drăganesti–Vlaşca, Blejeşti, Cosmeşti, 

Crevenicu, Mereni, etc.) este asigurat de mai mulţi operatori economici. Pe teritoriul oraşului  sunt 

amenajate trei staţii de autobuz utilizate de operatorii de transport. 

 

 

5.2. CĂI FERATE 

 

  Spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, datorită liberalizării 

comerţului cu grâne pe Dunăre şi avântului pe care l-a luat exportul de vite şi cereale s-a pus problema 

construirii unei căi de acces spre această localitate de câmpie producătoare de cereale şi astfel, s-a dat 

în folosinţă în anul 1911,  linia ferată Videle-Giurgiu şi a apărut Gara Videle, iar mai târziu, în anul 

1943, calea ferată Bucureşti-Videle-Craiova, devenind astfel un important nod de comunicaţii pentru 

traficul feroviar din zonă.  

Transportul feroviar în oraşul Videle este bine reprezentat, oraşul fiind situat pe ruta de transport 

feroviar Bucureşti – Craiova – Timişoara şi Bucureşti – Giurgiu – Ruse ce asigură legatura cu 

Bulgaria. Distanţa feroviară faţă de Bucureşti este de 51 km,  mai mică faţă de disţanta rutieră – 64 km.  

 

 

CAPITOLUL VI - PRINCIPALELE INSTITUŢII DIN ORAŞUL VIDELE 

 

6.1. EDUCAŢIE 

 

În oraşul Videle, învăţământul preşcolar se desfăşoară în 7 grădiniţe, din care 6  cu program 

normal şi una cu program prelungit. Învăţământul primar şi gimnazial este organizat în două unităţi 

şcolare: Şcoala Gimnazială nr.1şi Şcoala Gimnazială nr.2. 

Învăţământul liceal se desfăşoară într-o unitate şcolară: Liceul Teoretic.În anul 1956 liceul a 

debutat ca Școala Medie Mixtă.Din 1956 până în 1972 unitatea școlară a avut mai multe titulaturi: 

Școala Medie Mixtă, Liceul Mixt Videle, apoi Liceul de Cultură Generală Videle,  Liceul Industrial de 

Petrol, Grup Școlar Tehnic Videle. 

Din anul 2012 a primit denumirea de Liceul Teoretic Videle, având în planul de școlarizare atât 

clase din filiera teoretică, cât și clase din filiera tehnologică. 

 

6.2. SĂNĂTATE 

 

       În oraşul Videle  ocrotirea sănătăţii este asigurată prin reţeaua de sănătate alcătuită din unităţi care 

activează în sistem public şi în sistem privat. Sistemul public de sănătate este format din SC„Spitalul 

Orăşenesc” S.R.L.şi Centrul Medical Videle cu cabinete individuale de specialitate. Cea mai importantă 

unitate sanitară este SC„Spitalul Orăşenesc”S.R.L.Videle fiind o unitate sanitară care asigură asistenţă 

medicală completă de specialitate ambulatorie, curativă şi de recuperare,  populaţiei din zona arondată, 

cât şi oricarui pacient din alte localităţi din ţară, în conformitate cu prevederile Legii Asigurărilor de 

Sănătate nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare. 

        Spitalul Orăşenesc Videle beneficiază de o clădire nouă, modernă care a fost dată în folosinţă în luna 

mai 2000, precum şi de o dotare de înalt nivel tehnic. 
Spitalul are o capacitate de 235 paturi şi Ambulatoriu de specialitate. În  oraşul Videle funcţionează şi o 

Unitate de Primire Urgenţe, reorganizată în anul 2012 şi dotată cu aparatură foarte modernă. Asistenţa 

medicală primară în oraşul Videle este acordată de cabinete medicale individuale aflate în relaţie 

contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman.  
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       SC„Spitalul Orăşenesc” S.R.L. Videle este unitate  medicală condusă de un consiliu de administraţie 

în care autoritatea publică locală are cinci membri desemnaţi.Spitalul Orăşenesc Videle a fost preluat în 

anul 2009 de către Consiliul Local Videle de la OMV PETROM SA, fiind organizat sub formă de SRL cu 

capital integral de stat (asociat unic Consiliul Local Videle) şi  oferă o gamă tot mai largă de servicii 

medicale unei populaţii de cca 70.000 de locuitori din oraşul Videle şi localităţile învecinate pe o rază de 

cca 45 km. În acest spital se internează anual aproximativ 15000 de bolnavi. 

       De asemenea în cadrul CPU Videle – punct de lucru al UPU-SMURD Alexandria se prezentă  anual 

peste de 12 000 de persoane conform datelor centralizate de către DSP Teleorman. 

În cadrul spitalului funcţionează mai multe secţii şi compartimente, având urmatoarele specialităţi:

  

Sectia Medicină Internă 

Compartiment Neurologie 

Secţia Chirurgie Generală 

Compartiment Ortopedie 

Compartiment Oftalmologie 

Secţia Pediatrie 

Compartiment ATI 

Secţia Recuperare Medicală şi Balneo Fizioterapie 

Sectia Obstretică – Ginecologie şi Sala Naşteri 

Compartiment Neonatologie 

Compartiment SPCIN – Staţie centrală de sterilizare 

Farmacie 

Laborator Anatomo-Patologie 

Bloc Operator 

Laborator Analize Medicale 

Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală 

 

Centrul Medical Videle cuprinde cabinete de specialitate: medicină internă, neurologie, chirurgie 

generală, ortopedie, oftalmologie, ginecologie, ORL, reumatologie, psihiatrie, cardiologie, expertiza 

capacităţii muncii, dispensar TBC, laborator analize medicale SC Medical Test SRL, stomatologie, 

laborator stomatologic. 

 

Totodată, în localitate funcţionează 4 cabinete medicale familiale, un cabinet medical stomatologic 

individual şi 3 cabinete stomatologice private. 

 

 

6.3.ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care 

statul, reprezentat de autorităţile centrale şi locale, precum şi societatea civilă, intervin pentru 

prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera 

marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Asistenţa socială, prin măsurile şi acţiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităţilor 

individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi 

promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. 

Autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea înfiinţării, organizării, administrării 

şi furnizării serviciilor sociale. 

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 
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socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea 

beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

         

6.3.1. Centrul de ingrijire de zi pentru copiii  provenind din familiile aflate în dificultate din 

oraşul Videle, a fost  înfiinţat prin H.C.J. Teleorman, nr.18/ 08.05.2005, privind transferul serviciilor 

de zi, a personalului şi a surselor de finanţare aferente, de la Consiliul Judetean la Consiliile Locale  pe 

teritoriul cărora funcţioneaza şi H.C.L. Videle nr. 39/27.05.2005, privind preluarea Centrului de 

îngrijire de zi –Videle.      

Scopul Centrului de zi  este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea  copiilor prin asigurarea 

pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a 

deprinderilor de viaţă independentă pentru copii cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere,  programe 

de educare a  părinţilor. 

Centrul de zi oferă servicii sociale pentru 10 copii (capacitatea maximă)  proveniţi din familii 

aflate în dificultate : familii monoparentale, familii  în care ambii pãrinţi sunt şomeri, familii în  care 

unul din părinţi execută o pedeapsă privativă de libertate , familii  care au persoane cu handicap în 

întreţinere, familii cu un nivel de trai ce defineşte sărăcia. 

Serviciile oferite în Centrul de zi Videle sunt : 

- primire şi găzduire pe perioada zilei; 

- programe de activităţi educative- efectuarea temelor şi programe de activităti recreative şi de 

socializare ; 

- îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie; 

- educaţie pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice ; 

- un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului ; 

-stimularea capacităţii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect 

reciproc; 

- dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup social, familie, sentimentul de înţelegere şi 

acceptare a situaţiei sale ; 

- dezvoltarea relaţiilor copilului cu comunitatea prin organizarea de vizite pentru cunoaşterea 

localităţii, desfăşurarea şi participarea la programe şi spectacole culturale, sportive, artistice, religioase 

etc., stimularea activităţilor în comun a copiilor din centru cu ceilalţi copii din comunitate ; 

- activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copil ; 

- observarea şi evaluarea sistematică a evoluţiei copilului ; 

- protectie împotriva abuzurilor, violenţei, exploatării sau oricărei forme de neglijare a copilului; 

- ajutor nutriţional (o masă principală şi o gustare /zi) ; 

- orientarea părinţilor către alte instituţii care pot oferi soluţii la problemele cu care se confruntă ; 

- oferirea altor ajutoare materiale provenite din surse extrabugetare (sponsorizări). 

Serviciile oferite în Centrul de zi Videle sunt gratuite. 

Programul zilnic este de luni pană vineri de ora 08.00 - 16.30. 

Adresa Centrului de îngrijire de zi: Str. Primăverii, Bl. C 5, Sc.C, Et.2, Ap 36,Oraş Videle, Judetul 

Teleorman. 

 

6.3.2.Complexul de servicii pentru persoane adulte cu handicap 

 

  Centrul de îngrijire şi asistenţă Videle 

 Scopul serviciului social este de a asigura la nivel județean și local aplicarea politicilor și 

strategiilor de asistență specială a persoanelor cu handicap, prin creșterea șanselor recuperării și 

integrării acestora în familie, ori în comunitate și acordă sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor 

care pun în pericol securitatea persoanelor adulte cu handicap. 

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.I.A. Videle sunt: persoane adulte cu handicap, care 

nu au posibilități de îngrijire și întreținere în propria familie sau comunitate, sunt dependente de 
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servicii sociale specializate, aflate în situații de dificultate sau risc de excluziune socială, admise în 

centru după criterii de eligibilitate stabilite cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului 

centrului, având domiciliul pe raza județului Teleorman, pe baza deciziei Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap, în conformitate cu normele în vigoare și în limita locurilor 

disponibile. 

Centrul are o capacitate de 56 locuri. 

 

 

Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Videle 

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Videle  sunt: persoane adulte cu handicap, care nu au posibilități de îngrijire și întreținere în propria 

familie sau comunitate, sunt dependente de servicii sociale specializate, aflate în situații de dificultate 

sau risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite cu respectarea 

legislației speciale și a misiunii/scopului centrului, având domiciliul pe raza județului Teleorman, pe 

baza deciziei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în conformitate cu normele în 

vigoare și în limita locurilor disponibile 

Centrul are o capacitate de 20 locuri. 

 

6.3.3.Centrul de îngrijire şi recuperare pentru copilul cu nevoi speciale Videle  

 Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de îngrijire şi recuperare pentru copilul cu 

nevoi speciale Videle sunt copii cu dizabilităţi. Scopul serviciului social este prevenirea 

instuţionalizării şi abandonului acestora. În cadrul centrului beneficiază de recuperare motorie, 

kinetoterapie,  educaţie de specialitate şi asistenţă medicală. 

 Centrul are o capacitate de 10 locuri. 

  

6.3.4.Asistenţă medicală comunitară în  oraşul Videle 

  Asistentul medical comunitar are activitate de teren în vederea determinării active a nevoilor de 

îngrijiri generale de sănătate ale populaţiei oraşului Videle, cu risc crescut de îmbolnăvire şi a 

grupurilor defavorizate.  

  Acesta  desfăşoară şi activitate profilactică: supravegherea activă a stării de sănătate a populaţiei 

catagrafiate, depistarea focarelor de boli transmisibile, identificarea şi supravegherea medicală a 

gravidelor şi copiilor din grupele de risc, identificarea populaţiei neînscrise pe listele medicului de 

familie şi sprijinirea acestora pentru acces la servicii medicale, identificarea copiilor neînscrişi pe 

listele medicilor de familie, în vederea includerii lor în programul naţional de imunizări, promovează 

alăptarea şi practicile corecte de nutriţie, diseminarea informaţiilor specifice planificării familiale, în 

special în rândul populaţiei defavorizate din punct de vedere social şi îndrumarea ei către cabinetele de 

planificare familială sau cabinetele medicilor de familie, educarea familiei şi dezvoltarea de abilităţi 

parentale pentru  stimulare şi îngrijire corectă a copilului. 

Promovează stilul de viaţă sănătos în unităţile de învătământ şi în special în rândul familiilor 

defavorizate şi familiilor de romi, prin discuţii libere cu aceştia şi distribuirea de pliante  ce conţin 

informaţiile necesare (alimentaţia sănătoasă, consumul de apă, mişcarea în aer liber etc.), păstrând 

legatura cu aceştia şi arătându- şi disponibilitatea de a-i sprijini ori de câte ori este solicitat. 

Totodată, asistentul medical comunitar desfăşoară activitate medicală curativă, conform 

recomandărilor medicale, la nevoie, dar şi activitate de identificare, raportare a cazurilor sociale 

depistate activ, către Directia de Asistenta Socială din cadrul Primăriei Videle, pentru a beneficia de 

includerea într-un program de protecţie socială, prevenirea abuzului şi abandonului copilului. 

 

6. 4. CULTURĂ 

 

6.4.1. Biblioteca 
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Biblioteca „Alexandru Depărăţeanu”există încă din perioada interbelică, între anii 1952-1968 a 

funcţionat ca bibliotecă raională, aici avându-şi reşedinţa raionul Videle, din regiunea Bucureşti, din 

anul 1968 a funcţionat ca bibliotecă orăşenească, iar în anul 1991 a primit numele actual. 

Biblioteca orăşenească “Alexandru Depărăţeanu”, deţine un număr de peste 52.220 volume şi 

beneficiază de un sediu nou din anul 2004, cu un spaţiu mare, cu posibilităţi de lectură, de organizare a 

unor mese rotunde ori a unor expoziţii de carte. 

Principalii vizitatori ai bibliotecii sunt elevii şcolilor şi liceului din localitate, dar si persoane, în 

special, de vârsta a treia. In cadrul bibliotecii se desfaşoară diferite programe şi proiecte educative 

pentru populaţie. Biblioteca este dotată, în afara de fondul de carte, cu 4 calculatoare, 1 scaner, o 

imprimantă şi un videoproiector şi dispune de programul biblionet care facilitează accesul populaţiei la 

internet.   

 

6.4.2.  Casa de cultură 

 

Casa Orăşenească de Cultură din Videle a fost înfiinţată în anul 1968 odată cu apariţia oraşului 

Videle ca nouă localitate urbană, anterior funcţionând cu statut de cămin cultural, şi dispune de o sală 

de spectacole cu 308 locuri,  o sală de repetiţii şi o sală de expoziţii. Ca instituţie de cultură a 

patronează activitatea unor formaţii artistice de amatori (cor mixt, cor de cameră, formaţii de teatru, 

formaţii de dansuri populare). 

În anul 2001 a fost înfiinţat „Ansamblul Vlăsceanca” compus din taraf, solişti vocali şi formaţie de 

dansuri populare care promovează cultura şi tradiţia populară participând la emisiuni şi festivaluri atât 

în ţară cât şi peste hotare. 

La Casa Orăşenească de Cultură din Videle s-a desfăşurat un simpozion despre cărţi şi publicaţii la 

editura Euro-Vida M, moderat de editorul şi scriitorul Ştefan Vida Marinescu, încercând a readuce în 

actualitate, figuri importante din istoria trecută şi prezentă a oraşului. 

 

6.4.3. Manifestări artistice 

 

 “Zilele oraşului Videle” se organizează de către Primăria Videle în fiecare an, în jurul datei de 6 

iunie. 

 

6.4.4.Monumente istorice  

 

Monumentele din oraşul Videle sunt amplasate în faţa Casei orăşeneşti de Cultură. Acestea sunt  

ridicate  în cinstea eroilor căzuţi în timpul primului şi celui de-al doilea  război mondial. 

În cartierul Furculeşti, lângă podul peste răul Glavacioc, se află un stejar bătrân, mărturie a 

existenţei pe aceste meleaguri a codrilor Vlăsiei. La umbra lui, spun documentele vremii, s-ar fi 

odihnit, împreună cu oştenii săi, domnitorul Mihai Viteazu în timpul trecerii sale spre câmpurile de 

luptă. 

Stejarul secular este protejat de Administraţia locală atât datorită importanţei biogeografice cât şi 

istorice. 

       Nu departe de acest monument al naturii se află  o placă comemorativă ridicată în amintirea 

ţăranilor răsculaţi pentru pământ în anul 1907. 

Fântâna arteziană care a marcat momentul declarării localităţii Videle ca oraş în 1968, este 

amplasată în faţa clădirii în care funcţionează PRIMARIA . 

 

Cele două biserici de lemn care au existat, în cartierele din oraşul Videle erau lucrate din lemn de 

stejar şi acoperite cu şindrilă. Aveau catapetesmele din zid, iar naosul şi pronaosul erau despărţite 
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printr-un perete. Ferestrele erau mici şi acoperite cu piei de viţel. Deasupra erau tăvănite, turla fiind de 

regula deasupra pronausului. 

Biserica "Sfântul Teodor Tiron" - cartier Spîneşti,(actualul cartier Tămăşeşti) a fost în întregime 

clădită din lemn în secolul al XVII-lea, nu se ştie cu exactitate în ce an. A fost reparată  în 1831, 1848, 

1854, 1860, când a fost ridicată pe soclul de zid şi căptuşită la exterior cu cărămidă, apoi în 1922, când 

a fost acoperită cu tablă. Nu este pictată în interior dar deţine câteva  icoane. A deţinut un "Apostol" 

(Râmnic, 1794), o "Cazanie" (1803), o "Evanghelie" (1830), un "Triodion" (1835) şi un 

"Octoih"(1854). 

 

Biserica "Cuvioasa Paraschiva" a fost ridicată în secolul al XVIII-lea în anul 1759, aşa cum 

reiese din inscripţia de pe bârna de lemn din partea dreaptă a intrării, iar din anul 1782  datează o 

însemnare pe un "Triod" aflat în inventarul său.  Biserica a fost renovată în anul 1819 aşa cum este 

datat pe crucea din piatră din faţa bisericii, cu frumoase litere chirilice, săpate artistic, şi a fost grav 

afectată de cutremurul din 1977. A deţinut două cărţi vechi precum şi 24 de icoane  care au trecut la 

biserica de zid "Sf. Trei Ierarhi", construită în 1863, dată după care biserica veche rămâne capelă de 

cimitir şi deţine şi astăzi trei fragmente de tâmplă pictate.  

Restaurarea bisericii a fost executată în perioada 2007-2008. Biserica a fost sfinţită în anul 2008 şi 

poartă hramul”Cuvioasa Paraschiva”. 

Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice, LMI2004:TR-II-m-A-14510. 

 

6.5. SPORT 

 

In anul 2011 la nivelul localităţii s-a înfiinţat Clubul Sportiv,,Unirea Petrolul Videle’’care 

activează în Liga a-IV-a. Clubul cuprinde două secţii: - fotbal şi box unde echipa feminină deţine în 

prezent titlul de “Vicecampioană naţională”. 

În cadrul clubului se antrenează cca. 80 de copii, cu vârste cuprinse între 9-18 ani. 

În perioada 2011-2012, echipa de fotbal a deţinut titlul de campioană judeteană la seniori, iar in 

perioada 2012-2013-2014 a fost detinatoarea trofeului ,,Fair-play”. 

Stadionul oraşului Videle are un numar de 2000 de locuri. 

Asociaţia Sportivă  ‘’DINAMIC KIDS’’ Videle este o iniţiativă din anul 2017 a unui grup de 

profesori de educaţie fizică şi sport. Scopul asociaţiei este de a valorifica aptitudinile sportive 

individuale ale copiilor şi juniorilor, într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să 

asigure promovarea sporturilor de performanţă handbal şi fotbal a unui stil de viaţă sănătos şi a 

sportului de masa şi îşi desfăşoară activitatea în Sala Polivalentă. 

 Sala Polivalentă, situată în apropierea Parcului de odihnă Videle, deţine un număr de 150 de 

locuri. 

 Zona de agrement a oraşului  este reprezentată printr-un parc de agreement, stadion şi ştrand cu o 

suprafaţă de 10 ha, reprezentând cea mai întinsă zonă verde. 

 

 

CAPITOLUL VII – ECONOMIA 

 

7.1. INDUSTRIA 

 

În urma lucrărilor de cercetare geologică efectuate în Câmpia Română între anii 1955-1960, s-au 

descoperit în această zonă sudică a ţării importante zăcăminte de ţiţei şi gaze. Pentru exploatarea şi 

valorificarea acestor zăcăminte s-a înfiinţat în anul 1961 Schela de extracţie Videle. 

O porţiune de 70 km lungime şi de 7-9 km lăţime între Valea Glavaciocului şi Valea Neajlovului 

aşa numită structură Videle – Vadu Lat, era caracterizată prin acumulări de hidrocarburi în nisipuri din 

baza sarmaţianului şi din cretacicul inferior (Glavacioc, Hârleşti, Videle). 
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Apariţia sondelor în mijlocul culturilor agricole a schimbat peisajul, dar a însemnat pe lângă 

aportul la economia oraşului şi a ţării, utilizarea excedentului de forţă de muncă şi transformarea 

localităţii Videle în oraş cu dotări tehnico-edilitare şi cu perspective de dezvoltare. 

Oraşul Videle a avut de la înfiinţarea sa din 1968 şi pană la evenimentele din 1990 un caracter 

monoindustrial– exploatări petroliere. Odată cu privatizarea societăţii Petrom S.A. şi preluarea de către 

OMV S.A., politica aplicată de companie a fost de restructurare a activităţii şi externalizare a unor 

servicii, fapt ce a determinat reducerea numarului de salariaţi.  Privatizarea Societăţii Petrom prin 

achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni de către Societatea Austriacă OMV în anul 2004, a 

însemnat pe de o parte o modernizare a dotărilor, a tehnicilor de lucru, a utilajelor şi maşinilor folosite 

pentru creşterea producţiei şi pentru o mai bună protecţie a mediului, dar pe de altă parte, a generat o 

restructurare a locurilor de muncă, în acest fel o parte din salariaţii unităţii au fost disponibilizaţi şi li s-

au acordat plăţi compensatorii. 

 

7.2. AGRICULTURA 

 

Agricultura reprezintă o ramură economică ce deţine o pondere mai mică în ansamblul economic 

al oraşului. Acest aspect reiese şi din structura forţei de muncă, doar 322 de persoane (156 bărbaţi şi 

166 femei), adică 7% din totalul populaţiei activează în agricultură. 

 După anul 1989 şi în acest sector al economiei au survenit mari schimbări prin aplicarea legii 

fondului funciar şi prin lichidarea patrimoniului fostei C.A.P. O parte a locuitorilor  oraşului au intrat 

în posesia suprafeţelor agricole ce le deţineau în proprietate particulară înainte de anul 1960. 

Schimbările survenite au un efect benefic, actualii proprietari îşi lucrează terenul agricol individual sau 

în asociaţii (societăţi comerciale agricole private). 

Suprafaţa agricolă a oraşului Videle,  după modul de folosinţă este de 6468 ha, din care 6317 ha 

terenuri arabile, 91 ha păşuni, 60 ha vii şi livezi. Condiţiile geoclimatice sunt în general favorabile 

activităţilor agricole, dar trebuie avute în vedere aspectele caracteristice condiţiilor hidrologice ale 

zonei. Astfel, se constată alternanţa anilor secetoşi şi a celor excesiv de umezi, iar în condiţiile unor 

precipitaţii excesive şi a prezenţei apelor freatice la adâncimi mici, se înregistrează băltiri. 

 Suprafaţa medie anuală de 1850 ha este utilizată  pentru cultivarea grâului, urmată  de  porumb,  

care ocupă 1150 ha şi de alte culturi: floarea soarelui, rapiţă etc. 

 

7.3. TURISM 

 

Datorită aşezării geografice şi interesului istoric redus, Videle nu este un oraş atractiv din punct de 

vedere turistic. 

Declinul sectorului industrial a determinat o reorientare a activităţii spre dezvoltarea serviciilor. 

Astfel, în oraşul Videle  s-au înfiinţat şi şi-au extins capacităţile de operare companii care oferă  

servicii de televiziune prin cablu şi internet, spălătorii şi service-uri auto,  transport de persoane şi 

mărfuri,  unităţi de comerţ şi  de alimentaţie publică, de pază şi protecţie.  Reţeaua unităţilor de cazare  

acoperă în prezent mai multe trepte de calitate a serviciilor oferite. 

 

CAPITOLUL VIII - SERVICIILE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 

8.1. SALUBRIZAREA MENAJERĂ 

 

Salubrizarea localităţii este un serviciu public local de gospodărire comunală, organizat, 

coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autorităţile administraţiei publice locale. 

Serviciul de salubritate se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, instituţiilor publice şi 

agenţilor economici. Colectarea deşeurilor menajere este efectuată  de SC Polaris M Holding SRL. 
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Colectarea deşeurilor se face în cele 8 puncte amplasate central dotate cu eurocontainere şi pubele de 

către operator. 

In celelalte zone colectarea se face în fiecare gospodărie în pubelele distribuite în acest sens. 

Prin HCL nr.34/30.05.2017 s-a aprobat Anexa nr.1-Studiul de oportunitate privind identificarea 

soluţiilor privind delegarea gestiunii unor activităţi  de salubrizare stradală şi deszăpezire din oraşul 

Videle Anexa nr. 2- Caietul de sarcini pentru desfăşurarea activităţilor de salubrizare şi deszăpezire din 

oraşul Videle, în care sunt incluse activităţile de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice 

respectiv curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ, desfăşurate de către SC Publiserv Videle Poeni SRL şi respectiv Anexa 

nr.3- Regulamentul serviciului de salubrizare şi deszăpezire din oraşul Videle; 

 

8.2.ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZAREA 

 

Serviciul public de alimentare cu apă şi canal este asigurat în oraşul Videle de către SC Apa Serv 

SA. Există un program de extindere a reţelei de apă şi canal cu fonduri europene pe perioada 2018-

2020, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii în oraşul Videle. 

În oraşul Videle, principala sursă de apă o constituie apa subterana, alimentarea cu apă realizandu-

se prin extragerea din puţuri forate la o adâncime de cca 110 m. Există 13 puţuri forate care 

funcţionează în totalitate, calitatea apei la sursă fiind în parametri optimi. 

 Apa extrasă din puţuri este transportată printr-o reţea de aducţiune nouă realizată din conducta 

PEIHD, pusă în funcţiune în anul 2013. Aceasta este colectată într-un depozit (rezervor ) cu o 

capacitate de 2500 mc. Potabilizarea apei se face printr-o preclorinare cu hipoclorit şi trecerea acesteia 

prin staţia de filtrare şi clorinare înainte de depozitare. 

 

Staţia de tratare a apei, a fost pusă în funcţiune în anul 1985, cu scopul de a asigura locuitorilor 

din oraşul Videle apa potabilă. In prezent sistemul de alimentare cu apă potabilă din oraşul Videle este 

administrat de operatorul unic judeţean APA SERV S.A., operator care asigură aceste servicii la 

nivelul tuturor oraşelor şi municipiilor din judeţ. Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară Teleormanul 

din care face parte şi oraşul Videle derulează Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă 

şi apă uzată din judeţul Teleorman, POS Mediu, „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare 

cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman“, proiect prin care se vor realiza extinderi pe străzile 

principale din zonele de locuinţe colective. 

Reţeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 19,26 km. Din totalul de 4320 de locuinţe 

existente la nivelul oraşului, 1459 sunt locuinţe colective care sunt racordate în totalitate la reţeaua de 

alimentare cu apă şi canalizare, restul de 2861sunt locuinţe individuale. Pâna în acest moment la 

sistemul de alimentare cu apă sunt racordate 849 locuinţe individuale, adică un procent de 30%, 

deoarece în prezent sunt în derulare lucrările de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare 

în mai multe zone cu locuinţe individuale. 

 

 

8.3.ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

 

Distribuţia energiei electrice se face prin linii aeriene şi subterane. Reţeaua de distribuţie de joasă 

tensiune este preponderent în cablu în zonele centrale şi în zonele de blocuri de locuinţe, fiind alcătuită 

în mare parte din linii subterane. 

 

La nivelul oraşului Videle există un contract de furnizare de energie electrică încheiat cu SC 

Tinmar Energy SA, pentru o perioada de 1 an. Contractul a fost încheiat în urma achiziţiei publice pe 

SEAP. 
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8.3.1.Iluminatul public 

 

Iluminatul Public este asigurat de către Distribuţie Oltenia SA. Contractul pentru folosirea 

infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat 

public a fost încheiat pentru o perioadă de 40 ani. În prezent Primăria Videle are  un contract de lucrări 

mentenanţă încheiat cu SC Electromagnetica SA Bucureşti, pe o perioadă de 63 luni, începând cu data 

de 28.08.2014. 

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, 

instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, 

armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public. 

 

Reţeaua de iluminat public din oraşul Videle este realizată pe stâlpii aparţinând societăţii de 

distribuţie a energiei electrice  CEZ S.A., reţea care aparţine autorităţii publice locale (corpurile de 

iluminat şi cablurile de alimentare) şi are o lungime de 66 km, acoperind toate străzile principale 

inclusiv cele din zonele de locuinţe individuale.  

 

8.4.ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

 

Furnizarea gazelor naturale este asigurată de către SC Engie România SA. 

Alimentarea cu gaze naturale la nivelul oraşului Videle este asigurată de către SC Premier Energy 

SA. 

 Reţeaua de alimentare cu gaze naturale a oraşului este concesionată de către PREMIER ENERGY 

S.R.L. şi are o lungime totală de 50,928 km. Sunt încheiate 1669 contracte de furnizare a gazelor 

naturale dintre acestea 354 locuinţe individuale şi 1236 apartamente în locuinţe colective. 

  

 

CAPITOLUL IX – PATRIMONIUL 

 

9.1 PATRIMONIUL PUBLIC ŞI PRIVAT 

 

Componenţa şi întinderea patrimoniului public şi privat al oraşului Videle  

Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi 

imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi 

obligaţiile cu caracter patrimonial.  

Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri:  

 1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;  

 2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de 

agrement;  

 3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;  

 4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare şi epurare a apelor 

uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;  

 5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi 

instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi 

altele asemenea; 

 6. locuinţele sociale;  

 7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;  

 8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de 

interes public naţional;  
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 9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu 

sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;  

10. cimitirele orăşeneşti şi comunale;  

11. alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, 

dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean.  

Dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrativ teritoriale, asupra 

bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public.  

Statul sau unităţile administrativ-teritoriale exercită posesia, folosinţă şi dispoziţia asupra 

bunurilor care, potrivit legii alcătuiesc domeniul public, potrivit legii.  

Domeniul privat al oraşului Videle este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea oraşului şi care nu 

au fac parte din domeniul public. Domeniul privat este supus dispoziţiilor de drept comun dacă prin 

lege nu se prevede altfel. 

 

9.2 CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA ŞI ADMINISTRAREA BUNURILOR DIN  

PATRIMONIULORAŞULUI VIDELE 

 

Bunurile din domeniul public al oraşului sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Ele nu 

pot fi înstrăinate, ci numai date în administrare, concesionate sau închiriate, în conditiile legii.  

Consiliul local al oraşului Videle hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public de interes 

local să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori 

închiriate. 

 Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 

privat de interes local, în condiţiile legii.  

Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor 

societăţilor şi instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în 

scopul îndeplinirii unor activităţi care satisfac cerinţele cetăţenilor din oraş. 

 

9.3 ADMINISTRAREA BUNURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL ORAŞULUI VIDELE 

 

Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta, în 

condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare.  

Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu îşi exercită drepturile şi nu 

îşi execută obligaţiile născute din actul de transmitere.  

În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui drept va sta în nume 

propriu. 

 În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare 

are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului 

de procedură civilă.  

Titularul dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca 

urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage 

revocarea dreptului de administrare.  

În litigiile la care s-a făcut referire anterior, oraşul Videle este reprezentat de consiliul local, care 

dă mandat scris, în fiecare caz, primarului. Acesta poate desemna un alt funcţionar de stat sau un 

avocat care să-l reprezinte în faţa instanţei. Prevederile de mai sus sunt aplicabile şi în litigiile 

privitoare la dreptul de concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor 

concesionate sau închiriate.  

Servituţile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura în care aceste 

servituţi sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate. 

Servituţile valabil constituite anterior intrării bunului în domeniul public se menţin. 

 



20 

 

9.4 CONCESIONAREA SAU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL 

ORAŞULUI VIDELE 

  

Închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului se aprobă, prin hotărâre a consiliului local, iar 

contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit 

specificului acestuia. Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau 

juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.  

Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în 

condiţiile legii. Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se 

fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.  

Unităţile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinţă gratuită, pe 

termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de 

utilitate publică, ori serviciilor publice. 

 

CAPITOLUL X - COOPERAREA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

 

10.1. COOPERAREA INTERNĂ 

 

Pe plan local, Primăria oraşului Videle are relaţii de cooperare permanentă cu Consiliul Judeţean 

Teleorman şi cu Instituţia Prefectului - Judeţul Teleorman, raporturile dintre acestea fiind reglementate 

de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. De asemenea, Primăria oraşului Videle are 

relaţii de cooperare, care vizează subiecte specifice, cu departamente din cadrul Guvernului României, 

precum şi cu organe şi organisme descentralizate ale statului în teritoriu. 

Consiliul Local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, 

ONG-uri, autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau străinătate, poate adera la asociaţii 

naţionale sau internaţionale,  în vederea promovării unor interese comune, potrivit legii. 

 

Oraşul Videle participă, prin Consiliul local al oraşului Videle, ca membru în cadrul Asociaţiei  

Grupul de Acţiune Locală’’Inima Giurgiului-Ţara Neajlovului şi a Câlniştei. 

 

10.2. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

Oraşul este înfrăţit cu localitatea Lyaskovits din Republica Bulgaria cu care colaborează pentru 

depunerea unor proiecte comune în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România 

Bulgaria, cum ar fi “Poveşti de cultură, istorie şi natură”. 

 

CAPITOLUL XI- PARTIDELE POLITICE ŞI SINDICATELE 

 

  11.1.PARTIDELE POLITICE CARE ACTIVEAZĂ ÎN ORAŞUL VIDELE SUNT: 

 

- Partidul Social Democrat (P.S.D.) 

- Partidul Naţional Liberal (P.N.L.) 

 -Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE)                                     

- Partidul Mișcarea Populară (PMP)   

 

 11.2. În oraşul Videle sindicatele  sunt organizate în unităţile economice,  în unităţi de 

învăţământ, sănătate, administraţie publică şi sindicatul pensionarilor Videle, care  sunt afiliate la 

federaţiile naţionale. 



21 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XII - RANGUL ŞI ÎNSEMNELE ORAŞULUI VIDELE 

 

12.1.RANGUL ORAŞULUI VIDELE 

 

    Oraşul Videle este unitate administrativ - teritorială de rang  III, conform prevederilor Legii 

nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Secţiunea a IV–a Reţeaua 

de localităţi. 

 

12.2.STEMA 

 

      Însemnele oraşului Videle  sunt reprezentate de stema oraşului Videle aprobată prin Hotărâre 

de Guvern. 

      Stema reprezintă un scut tăiat având partea superioară despicată şi totul încadrat de o bordură 

de aur gironat. În partea superioară pe albastru, două săbii  încrucişate de argint. În partea stângă pe 

albastru o sondă flancată de două spice de aur. În câmpul inferior, pe fond roşu un stejar natural.Scutul 

este timbrat de o coroană naturală formată din trei turnuri. 

 

 12.3.ATRIBUIREA ŞI SCHIMBAREA DENUMIRILOR DE STRĂZI, PIEŢE ŞI 

OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL 

 

    Modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes 

public local, este aprobată de către Consiliul Local al orşului Videle, potrivit prevederilor O.G. 

nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin Legea nr. 48/2003, cu avizul obligatoriu al Comisiei Judeţene de Atribuire de 

Denumiri. 

 

CAPITOLUL XIII - TITLURI ONORIFICE 

 

       Titlul ,,CETĂŢEAN DE ONOARE" reprezintă cea mai înaltă distincţie civică acordată de către   

Consiliul Local al oraşului Videle,  conform Regulamentului aprobat prin HCL nr.16/30.03.2012 pentru: 

a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării 

oraşului Videle şi a imaginii acestuia; 

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la prestigiul oraşului Videle, în 

ţară şi în străinătate; 

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave 

sau prin sacrificiul lor au salvat vieţile concetăţenilor lor; 

d) persoane care, prin acţiunile lor, au produs o îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor de viaţă 

ale locuitorilor oraşului Videle ; 

e) foşti deţinuţi politic sau veterani de război care, prin activitatea lor ulterioară ,au contribuit la 

imaginea pozitivă a oraşului Videle ; 

f) sportivi, care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive. 

Titlul se acordă la propunerea Primarului oraşului Videle, pe baza unor documente temeinic 

fundamentate. Titlul de "Cetăţean de Onoare" al oraşului Videle se poate acorda atât persoanelor în 

viaţă, cât şi post-mortem.  
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În situația în care după acordarea titlului de cetățean de onoare, persoana în cauză este condamnată 

definitiv și irevocabil pentru fapte necompatibile cu calitatea de cetățean de onoare sau se constată că a 

desfășurat activităti ostile  pentru oraşul Videle, Consiliul Local, la propunerea primarului poate 

retrage titlul de cetățean de onoare. 

 

 

CAPITOLUL XIV - CONSULTAREA CETĂŢENILOR 

 

 FORME DE CONSULTARE PUBLICĂ 

 

Cetăţenii oraşului Videle pot fi consultaţi în probleme de interes deosebit ale comunităţii prin 

referendum, în condiţiile Legii nr.3/2000. Pe lângă cazurile expres prevăzute de lege, referendumul 

mai poate fi organizat pentru obiective, acţiuni de interes major care pot influenţa viaţa şi activitatea 

locuitorilor oraşului sau pot modifica radical infrastructura şi dotările urbane ale oraşului. 

Problemele supuse referendumului local se stabilesc de Consiliul Local al oraşului Videle, după 

caz, la propunerea primarului. 

Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin”DA”sau”NU”asupra problemei supuse referendumului, 

decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 

respective. 

Cetăţenii oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe cartiere şi străzi. 

Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se face de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei 

treimi din numărul consilierilor în funcţie. Convocarea adunărilor cetăţeneşti se face prin aducerea la 

cunoştinţă publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. 

Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii  reprezentanţilor familiilor şi 

adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. Propunerile se consemnează într-un proces verbal şi se 

înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea 

stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul. Soluţia adoptată de 

consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului oraşului. 

 

  

        Prezentul statut a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.53/16 august 

2002, privind Statutul - cadru al unităţilor administrativ– teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi cuprinde date şi elemente specifice care individualizează oraşul Videle în raport cu 

celelalte localităţi din România. 

 

 

                            DIRECTOR EXECUTIV, 

                                  Rădulescu Florin                                                                

 

                                                                                                                                     Întocmit,  

                                                                                                                            Dima Nina Iuliana 
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