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Expunen-!I de motive a Primarului oraşului Videle;
Raport ul nr. I 9526/1 7.10.20 ! ~ al Direcţiei Resurse Umane. Sa luri/are. Jnformalidt. AUlflril11ri
I :o;imetrie şi Come.,. Problemele Romilor şi P:lre AUlO din cadrul Aparallilui de Speocialital.... al
I'rimarulai Oraşului Vide1c:;
Rapoartele comis,ilor de speci,lilule pe principalele dumc:n ii de , .... ljvilale ule Coru;il iului loc'4l al
oraşului Vidc:h:;
I'n:\"ederil e ()(j nr.5312002 rrl, ind Stannul-cadru al unita,ii adminhlrativ-tcritoriale. aprobat:'!.
Ilrin Legc:a nr <,1/:'12 003;
I'rnetkril .... an. 36 alin. (3) lit. "a·' din I..:go::a adminislr.ljiei publice locale: nr. 21512001.
republicnt;j. cu modificări le ş i completări1e ul1erioore:

in /t'm~iuf 1111. 45 al in. (1) din l.egea administraliei publiC('" locale- nr. 2 151200 1 n:publicată, cu
modi Ikiirilo:: şi com pleliiri k ultcrio!lf'C,
H OT.4. R ÂŞ T E :

,\ rt. 1. Se aprobll SlalUtul Oraşul ui Videle:. conform anexe' caro:: face pune integranta din
JlTl::zcnta ootăr.îr....
Art. 2, I' rin wiia sec retarului ol"ll.)ului Vid ..... c , pn.'/.cllla hotărâre \'a li comunicata Inst ituji~l
Prefec1u lui judetul u, Td .... )rman pentru \crific<lT\'3 lcgali l!llii. precum şi hlSt itul iilor sau persoanelor
interesate.
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In ~xmfomlitat.., cu pn:n"'",ik Onl"tli'UI'" nr51 ::!01l1 ll"I\mJ " •. ,.11,,,1,,';1<10,, ,,1 "1111:'1 "
adminislr.. I;,-u'rÎlOfÎa!c. aprubală prin ""g"a nr'X,:2UO.l . ..,,,,,,ih il.· h ...·.lk .. k ("mun" I"r, "nIl-ei", )'
munici pii lor, pn'"<:um şi (onsil ,ile ju,k l"11C dal:oi"e;o,.~ ~I"t ul.., " mprii

Având in ',,"ere prevederil" an: 36 ahn,J li,:'3 din Legea admllll<,n'l'c, pubh"c local\: nr
21S!"2001 republk~tă, cu modificărik ~l COnlplClftrilc ullcrirmr" .. Consiliul l\X:al "':,p,o/1.'l. statutul
comunei. oraşului $!IU municipiului, precum şi regu lamentu l ,le ,)".:,"i7.~"'" ş i runetiurmre B
consil iului local".
POlrivit legii. Slatulul-cadru al unim]ii admin iSlf1l.tÎ\··teritorialc reprezintA un documc;'11t ce
cuprinde dmc şi clcmclll~ specifice. care au rolul de a o indi\'iduaJizu in rapon cu alte ullil!\1
simi lan:.
Ordonanţ! nr. 53/2002 privind SllIrurul-(:adru al WlilăliÎ adminiStTall\-leriloriaJc stabil~1e în
mod expres tne,edcrilc care trelJuie t\'~pcetatc.
:itaturul oraşului Vi delc a fost structurat în 13 cap itole dup;:i cum IImtcazA:
C,pilOlul I Lksc,ri ~re l::e,,~rJ.fică
1. Amplasamclll
2. Relief
1 Clima
". Hidrografia
5. Flora şi fauna
Capito lul JJ - Istoricul onlşului Vid~k legenda nume lui oraşului
C:.pito lul lll- Popula]ia
C:.pitolul lV - Autorilă\ilc administra]i"'; publ ice local~
1. Consiliul Local al Oraşului Videk
2. Pimarul Onlşului Vitlele
Capitolul V - Cfti de comuniea]i~
1. Căi rutiere
2. Căi renlte
Capitolul VI - Principalele institulii din Or.l~ul Vidc lc
1. Edoc""lie
2. Samimte
3.Asistcnlll socială
4.

Culrură

5. Spon
Capilolul VIl - economi:.
1. Industria
2. Agricuhurn
3. '1urisrn
('''pitolul V1lI- Scr.-ieiilc <k util itAli puhl,,,,
1.Sal ubrizarea menajeră
2.Alim entarea cu np.1 şi can.al izarea
3.Al im~u'area cu cnergie d~dri("l\
·Uiimcntarea cu ga~c naturale
Capitolul IX P:lIrimoniu l
I. Patrimoniu l puhlic şi pri \'a!

2. CmK"~",nal"·" . ind, Im.,.,·" ~, .,dn\il11slr",\."a f,uuurilor din patrimoniul oraşull" 'Ii ,.1. k
3.,\dlllin",ra!\'<l f,,,n,,,,I,,, ,,11.11" 111 I"Ltmnnniul "!"aŞulu; Viddc
4 .('(Jn~c~ i(Jn"r~" ",u illdmiL'''''' hUlluri l"r all,,'c in patrimoniul ora~ul\li \ idde
Caj)ilolul X - CO"P""'IT\:~ inl.:r,,,j ~i ",t<.:m"\i,,n31~
1. Cuopaan:a il1l.:rn~
2. ('m,,,,,r,,,,:,, i"tc"ruali"'I<I I~
Capitolul XI. f' "rtidd~ pnhti<.:c ~i ,indicatck
I.t'artidele poJil ic e
1.Sindicatdc
CUpi l01ul XII Rangul şi illS<.""mnde oraşului Videk
1.Rangul oraşului Vidd.:
2.stem"
~
3.Atribuirea şi sehimbare~ denuminl", d<: str.v:i. pieţe şi obiective de interes public local
CapilO1u\ XIIl - Til\uri onorifice
La daborurt'u şi redactarea pmicrtului statutului au fost utiliZlI\<, materiu1e ~i inronn" I;i
fllmizat<: din in" itulii1e. autorit;1\ile ~i comparti m ~nlele cu atribUlii in domeniile eare fac obitx:tul
SlalU!ulu; or.l~ului Videl.:.
in acest sens io cnnrum1i lak cu prncdcrilc ar!. 44. alin. (i) din Legea nr. 215 din 23 apri lie
2001 a adillinistraliei puhlice ln<.:"k , wpuhlicală cu modificările şi oolllpletările ulterioan:, am
lmocmit prezemuJ raport <le specIal i la~ privilld Il~ecsila!c3 aproMrii St3\UlUlui Or.lşului Videle.
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Privind aprohmea Statutului Oraşului Vide le
•

A\'dnd Îrl \'edere fKI"'o'eOCrik (Xi nr.5312002 privim Stunnul -Iahu al ~itătii <Wlinistr.nivteritcriaJe se in!p.D! gnbilirea StanItului Oraşului VKIeIe.
Statutul fiecăre i uni tăti administrativ - teritoriale euprirfde date şi elemellle
~pecifice, care au ro lul de a o ind ividualiza Î n nlJXlrt cu alte uni tăţi similare cu privire la:
descriere geografic ă, istoricul oraşulu i , JXlpulaţia, autotită\ile administratiei pu blice
locale, căi de cOlllunica\ie, principalele institutii di n oraşu l vidc!c, economia, serv icii dc
u t ilită\i publice, patrimoniul. cooperarea ilIIernă şi ilIIernaţională, partidele JXllitice ~i
sindicatele, rangul şi insemnele oraşului. tî!luri onorifice.
În ~ oens am imoc:mit Stanlld OOlŞllhu V~.
Faţ,'ldeceJeţteze:tnae,

amîntoanit puicaul <klnărârcprivind ~ SUlruIui OrdŞUlui
VKieJe, fA! care il SlIp.U) ~ apuhm: Crnsiliului Local al crdŞJIui VKieIe, în forma ~
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1. 1. "'lI'l .MiA,' ·I El\T
Oraşul Vidd c ~~ I~ situat in P3rtC~ de sud J Romiini" •. aproxi mativ la int"I1,~q;" I'" r"kk, ,k
44o I6'I~til\ldi nc mmlid ru mcridianu l de 25°31 ' 1(\Ilgitudine estica, in Cilmpia Ruman:]. ~ul>u,,,t,,t,·,,
(j~\l~nu - Burd~a. in partea de N- F a juJc!ulu i Telcol"lnan. Ia Il diSlan!ă de' 50 Km fal ~ de /l Ina".! .....
r.. ~din\3 dc jud~l şi 51 Km fa\"i dc Bucureşti - capiUlla !ării. Prin pozi,ia sa constit uie un i"'fl" rt:1II1
n<XI fcro~iur ~i ~l't1tru de rnspăndire intre ~ul!carpa,i ~i Dunăre. Astfel. aÎti "'" intel"),\.'CICuli culca lCr.lM
Uuc ll~ti
Cr.llova cu Giurgiu - Videle. Se le3g1 dc munic.ipi ul Alexandria prin drumu l ju<k1can
1>nIg&ncşt1 VIaşca. iar do. Bucureşti prin drumul M irşa - Bolintin}i Cn:vmicu-\1ilro,~.
Ca limile, ;nLilnim la noo1 comunek M irşa ~i R""'ilUl i. Ia est comund 'i .. nmi, la Stld oomunele
MV~II:ni şi Crewnicu. la ".::sI ~"Om una IlIcjcŞli.
Oraşul este Wăbălut de râul Gla\"Kioc pe o dio;t.an\"i de 13.55 Km şi Bn: an: Il "lIpnlra\8 ti;: 7784 ha
din care 547 ha in intravi lan şi 7237 ha în e~lr~ \ ilan. fiind compus din 7 eanic!\': Videle. 1000~şti.
Fun:uleşti. Cartojanca, St.:'inc.. ~a, Tămâşe:şti. l'anse$li şi satul aJXU1i nAtor Coşoaia.
t\!t itll.!i n~~ maxi ma este tk 107.7 m (gara Videle), iar altitudinea mini ma ~9,7m (În Valea
Glavoci"cu lu i).

1.2. REUEl"
Oraşul

Videle este lIŞC':r..at in ,,,na de con lact dimll! Cilmpia Bumasului şi Cilmp iu Găv anu-Burdca.
in Camp i3 Mumeniei d~ Ve"t num i1!i şi Câmpia C"nlI1llli sau 8 Teleormanlllui li ind " suhIJn itate a
C4mpiei Arg"l-<'r>e. Relieful oraşulu i se ul"lIcteriteua prÎn lipsatent.'iClor. apari\ia unor pAtori d.. IO<:$s
groase de 2-3 m şi altitudine mai cobor.i1!i. Orient31l!a generalA C"SIC de la NV cAtll! SE. n eprezin1!i o
conlinuare Il Câmpiei Piemontane a P;\CŞlilor. atât ca "tologic ~j tectonică. cât ~i ca n:sursc ale
StlbsoluJui. Sunt cunosculC aici nulTlCf1)llS( struc.:luri de hidrocasburi acopcr;te de o intinsA cu,-muril
piemontunl plci,toccnli. Este o câmpie de !ness. ro ahiludin; Între 9O-12{l m. call! coboara cu o
con' CXit8tC cAIn: SE. Sunl caracteristicc ;nterl1u' ;il" ingustc ~i văile adânc; cu lo:I1I>C locale.
în lilcratur. d~ specialitate Câmpia Glvanu -llurdea apan: cu mai multe $uhunita\i printn: care şi
Câmpia Vidcle. (Vinl ila MiMcscu-L>calurilt ~i câmpi ile României).

1.3 C LIMA
I erÎtoriul judeţului Telcorman se În ..... dreatA Într-un climat lemperat..:omi ncntal ~pcci Ii ~ w nei de
câmpie din su<lul ,arii. Acest climat eSle c3ractcri:zat prin valori ridicate alt hilunlului radiati" şi
caloriI.'. amplit udin' mari ale tempc!"8turi i aerulu i, cant ită\i Il!dusc de precipita!ii cu pl oi tOll!nliale "ara
~i perioade de secetă. "iIlluri din toate dll\...:\il1e. llawritil unifonnită!ii b'('nerule a reliefulu i
mOOllidl.rilc chmatice 5um mlu"",.
POIen,iolul calurie. În KcasUI parte a Câmpie; Române, C5le prim", co: le mai ridicate din \ar~ (125
kca1fcm~/an).Durala de suălucin: a soarelUI eSIC de 2200· 2300 ore/an (peste 6S~ din durata rm-ibilll).
cond iţi ile fiind aceleaşi cu l itor~lul t.1ării 'cgre. Cele mai multe zile cu cer sen in sunt in luna auguS!
(peste 10 7ile) iar cele mai molte zile cu ~'Cr acoper it sunt În dc:c;:mbrie ~i ianuar ie.
Teritoriul oraşului Vitkl~ este situa! fo.,ne aproape Ik i.rotcnn a de ll cC Valnrde medi i lunan: au
lin mers a.-.ccndcnl incc palld cu ianllar;( (m" dii de· l OC şi + - 6°q pânA in iu lie (inlrt: 20.8 C şi
Q

22.5"(' ) dup" c" ", de,cre,c' { rC'~lc'" le- oru ~le ale k mper.uurii acru hli se inrcgi strca;il i" ", ... 1" '1" oi ..
iar scăd,'ri le in octomt>ric "<Hc- mt>nc' .
in um,a "t>,tf"\ a!i ,lor r,-' ,"le l ~ :-:'1;llia rHctoorolo gi că Vide le s-a constatat că :
-prima L ' CU t~l' medic m;oi mar<: ,ie 0"(' este la inceputul lunii fet>ruari ~:
-uhimil , j ~u tOC oned;'" mai m ică de O°C este in jur de 15-20 decemhrie:
-durata medic an ualii a ink .. alului cu t~mp"raluri medii Lilniee mm mari ,le li l n'" ,1,
apm~imat i\ 300 d~ Zlk.
T~mpcmlurile e~trcllle reflectă caraclel\l l accentuat cominental al cl im"i. M...,imil ilb".,l ul lI " r" 'l
inreg i strată la 17 august 1'1 52 (3'1.5 'e l, dar in uhimli ani s-au inregistrat "alori mai rn",i . .1 , ,-",-,' ·11
--12 O( datorită incăI~ini glot>alc generale a cl imci. Minima absolută a fost inregistrata b 27 r~hf1)."w
1927 (- 35 °(").
Caracterul continenta l al eli mei est; dat şi de varia!ia precipita!iilor io limite MSlul de Iar~ 1 î,t
Videlc canti1atea medic ~nuală est" de 540,2 mml an. mai mare <lecat mooia de la Alcxandn a "nde ,_""
inregistrat 527.9 mmJan. Cele mai mari camităli de p~ipit.aji i cad in lun ile mai ~i iunie (R()_<)() mm}.
i:rr cele mai mici in februarie şi octombrie (cea. 40 mm).
Evapotranspiralia potenti al:, <:sle primre cele mai ri<licale <lin \'Iru, depfş;nd 700 mrnlan . ASlfe l. se
Înre giWează <leficit de apa În lunile iunie-octombrie, iar e~ce<lent În decemhrie -aprilie. ,:Iar ,'xccdenlul
este de 23 mm pe când ddici1u l ,... Ie .le 6 - 100 mm. deficitul maxim fiind in iu lie.
Direcţiile prc<lominante ale vântului sunt cele vestice "p<,i ce le estice şi nord-estiee. Vântllrile din
d i ~li i le predominante au ~i vil,'.oc1c cele mai mari. valorile med ii fiind de 3,5-4.5 mls !)eu!n' cele
,e,lice şi 3.5 - 5,3 mI~ !)elllm cele estice şi nord-e<lice, cunos.cute sub numele de Cri,~!.
Dinspl"l: sud şi sud-vest. atât vara cât ~i iama bate Au'irul, Ii-e<:vcuta acestuia fi ind mică (3.5%).
lama, acest viilll us.cat aduce ger iar var... a<luce secetă ar~...,':l",l culturile agricole.
U . Il11)IWGRAFl A
Râul Glavacioc face parte din ha~inul hi<lmgrafic al Neajlovului, traversează oraşul Vidcle prin
panea centl<,Iă pe direqia NV SE şi eonfluellZă cu râul Caln i ştca. Lungimea cu!>ul"i este de 88 km
din care 13.5 km se găsesc pe teritoriul oraşului. Cursu l s.ău se caracteri7ea:1,ă prin numeroase meandre,
cele mai inscnmate sunt În cadru I caniel\l lu; Tămăş.eşt i. in jurul dealul ui Drâgu\ci. UlaVllciocul arc ape
mari pri măvara şi toamna şi ape scăzute vara, ca unnare a evapotransp iratiei intense ~i a pre<.: ip i1<l\; ilor
p u\in~ .

Mikovul este un pariiu ce lreee prin partea de nord a extravilanu!ui oraşului pe dir<:<..1ia NV-SE .
A .... () lungime de 34 km din care 7,5 km pe ler iw ri"j oraşului. ['();)nă diferi le denumiri. pc sccw~rc.
aslrrl mai este cunoscUI sub numele de' Valea C"lunu lui. Vaka Lungă (zonă m lăştinoosă) şi parâul
M ilcovă\uluil Milcovului .
Sericul t:1CC parte din bazinul hi,lrografic al Gla\3ci"cului. Dircq ia dc curgere este NV-Sl: dar pc
teritoriul oraşului este V_F.,con nuează eu Glavaciocul În cartierul I;urculcşti. Pe teritoriul oraşului
curge p" o lungime de 4.7 km. cursul său a fost modificat pentru amenajarea unor ia7 uri ~i hde~tti:
folosite f'\'n lm iriga!i; şi piscicullură. aflate in pericol de oolmatare.

1.5. FLORA

ŞI

FA UNA

Vegetaţia este rePl"C'l.entată prin diferile sp<."Ci i de planl~ caracteri,tice provinciei MocsÎcc. Pe
teritoriul oraşului se inl[!lnesc ~ilv"slepa, padurea de foioase şi vegcta!ie azonală. SilvOSlepa e'le
profund modificată eJ;otorită cullu" lor agri,'ok dar lc,tuşi se mai intâ lncsc pâkuri de pădure (r<\dure~
LilVeSll"C'ni). Pajiştile pUl~mie mod ilieal\" cuprind: păillşuri ( Festuca valJesiacă), colilie (Slipa
slcno phylla). pir (Cynodon daclylon ). firu\ă cu bulhi (1"'0" bul oo.a) la care se adaugâ numcroase
ierb uri .

2

-.'q ... 1... 1,,, 'I) ucreus pul:'C·;....:n.1. "cr CQ. CelTisl. gâm;l~
","up.:'i suprafeţe ~r.in"" 1'" V31ea
(jl~, oci.",ului. \" ak " ....~ 1, "1,,, ~, V~k;, \11 k ,,' ,'1"1,,, I'~ I .",~!I: ~pc(ijk !k mai ~u" se m~i int;ilncsc: Iciul
( I itia t"m,·nl=<) . I'r.,,,,,,,,1 II m,,,,," 1',,11,,_,,'1. ,,1 .. ,.,1 II 11'11'" rll l i~"ca). earpe-rlUl: jug!lslrul. părul p.1dure\
q.drrănijă. etc.
•
Slmlul amu.ti. CSI C al.:*lllIt.lm ):h,·r~h",,,r. rnrulIIl~,r
Fauna fOfe,tic~ """ "1<-.1I,, il" di" U,-"",h \:lr..-l" "pc" il d1llfiorul (Cllpreoh. , ~~rr~olu.s). mistre1ul
(Sus 5Cmfa). ,ul".'a (Vulpcs ,~ill"")_ dilwrul (I',,, uri "~ ""WfIUS). ,'ieturek. iepureic. c,e, Din\", p;'i>il.ri
sunt : mi.:rla (Turdus mcrula), pupU:I (Upup.a cpop.), cotofana (pica piC3). ciOl;allitoa",a (Oemro cupus
majOf). fazan,,1 (l>hJSianus oolch.icus). care ~e c"I, '", ":11 (din Caucax). În I.iiv".. ide din luncIi trticsc:
gtli\a {(;alTUlu.~ gmndarius). prhighet03Jl;:3 (I.u >ci nia IDCj!anyncm) şi cucul (Cuculus canaTll» .
RepCi ld~ wnl rcprcWllat~ prin difr:rite Sjl<'Ci i de şopârle, guşteri , ş<:rpi şi batracicni.
Fauna câmpurilor sll.'pi,.ale ..ste mai săraci datori tă cootra;;tclor dintre van) ~; iam!i. a lips<:i de
adăpo51 şi II vegeta\iei s:'arncc. Se îmâlnt:SC spt.-..:ii 0,1<:: popândău (Cilcllu.< Cilcllu,;). hârcio!l «(,ricelU'
crieetu s). şoare<:ele de câmp (M i,mtus CI ....·al 's). icpurele d~ Caml' (Lepus curopcus). etc,
Fauna acvatic/i este rep"'l<:nt31i1 prin specii de: lTllp {C}prinus carpiol, car.!!; (Carass ius aumlus),
~.aracudă (C.Carassiu<). )inul (Tioca tinca), bibanul. Cel mai binc popu latt:'~unl ialuriic amcnaj a'e pe
pâr.îul Scricu dar ac"' h: 'peeii se glIsesc şi În lIpele Glavaciocului.
f>iIJul\."':1 ....' Ii,... ,,,,,-,
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CA PITOU L II .ISTO IU CU L OIL\ŞITI.UI \'lOELE
LEGEl'm A " 1\H:I. UI ORAŞUL UI

Valea Glavadocului a fo"l locuită încă dtn cele mai v<"Chi timpuri dO'adl fiind fragmcntele de
"cfUm ică neagră dtSC(lpcritc la Vidclc, iar in ~",Iul VI. apari lia olJştilor >il.lcşti. uniunilor de Oh~l i
(secoh, 1 VI) şi aŞ('ZJrca In stan ga Ollului a Voicvodatului lu i SencsJau care ocupa şi V laş;::l şi
Te leonn3nul.
t'umeie ora~ul ui derivi d~ I~ numele unei biserici ,. Vodele··, denumire dati de călugării ce oficiau
in biserica "«he care cxisUi şi ari in cimilirul "cchi de pc "alea G la,·aciocului.{ .. Cuvioasa
l'araschi,'3") şi care daleazl de pc Vn:-mell lui Vlad Cllugârul -1759 (dupa pisania sapată cu o daltll in
una din bâmde din prid"Of se mai COnoaşlt: data construirii ci, a<!icil1267 din care ~ându_St: an ii
5508 dt: la facerea lum ii, r~;e,;., anu l 1759).C.l.lugarii, se presupune el. au ..en it pe """,,1e meleaguri
prin improprietărirea Biserici i StII\"fopoleos din Bucureşti cu O f"aşie d" mo~ie de 400 ha, ei având
misiunea sa O adminiSlre7e şi au găsit un loc go l (din lali n~ "vid") În cÎrcumstlm\n in carc aecste 1000uri
erau acoperite de pădo,,,; (Codri i VI~sici ) plÎna În .o;o:colul al XIX-lea dupa cum este cOllscmnat În
.. Contribulii la Slu,liul popu b jid şi a::;e71irilof omeneşti din Cămpia RomâneascA Între anii 1853 ~i
18\19" d~ Vinti!ă Mih! ilescu (Bu letinul Soc ictAli; Geografi"" ) Tom XLI din 1922, Bucureşti 1923. Prin
in~Ullan:a călugărilor În IlCeSIC locuri ia fiinţ'l cartierul ..C"!uj!<lrcni Sta'TOflOlioC ai cărui locuitori.
putin i la număr, munceau moş ia respectivă aşeallA in p.artea de .. est a actualei şosck nationale Videl c_
Giurgiu_ Uni i sunt de ~ d , numelc poatc (lcn\'a de la Baba Vida. pc-rsoanâ car.. a dăruit biserici i
Vodele un oclo ih cu ocv.i a cunstru irii bi!iCfici i şi În care se a nă o insemnare in ac." t 5Cns.
Primele case apărute pc teritoriul oraşului (formate din odaie-tindă şi acopo:rite cu paie) au r"~l in
juml bi scrici i. pc a.;tualll strodA a "r"gre~ului (in csur l oraşului), după care localiMea , -a eAlil1 s spn:
vesl.
Confonn Enciclopetliei Geogmliec a Rom1niei, <:<Iilia 3 III -a. 2002. alie7.arca Vida apa'"
m"l1lionată pentru prima daLA in anul 1527 sub denumirca de .. comuna Vidu", alcătuitA di n SIIlei t Vida.
Vida-Canojani_ Vida·FOIlcl!eşt i şi Vida-Furcukşti , nume ce şi-I pbtrea.rA p.ină in anul 1968, când
primeştc numelc de Videle dupa denumin:a Garii Videle ce dl"SCf\'ea in &Cel moment localitliji le VidaCurtojani. Vida-I'ureul~i şi Vida-FolflchCŞl i.
SUn! }i ahe dale care atcstll locuin:a ",e.tor Il nUluri din ~de mull mai ,"cehi. Astf"'. Într_un
documcnt dat.at din 23 aprilie 1527 la Ttirllo~işte sc 'pune: •• Din mila lui I)umnclcu. in Radul Voi,,\"!)d
ş i domn P<'MC toată Iara Ungrr... lahiei. fiul marelu i şi preabunu lui Radu Voicvod. şi iarll.şi sa-Î fic lui
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B...Jwl la IJlnâ'lC~II , din I'~n,,~ lUI ,.'a<!,,,, nepolul lui l1oj;<!an doua ogoa~, :'-;, ..... 11' III ''''''''''.,1.,
Celale a rjr~,,' .~I"i-lunJ aprili(' ~l/,1c in anul 70,~ (1527).
În,. \ larele diq,(>n.:or b'Ct'SJ:l,il al Komăluci "1 >olum ul II. I 899). elaboT'31 ue Coc"rl,'" 1""" I ,,10, ,\.1 , , .
('.J, 1I~lianu ~; (ir;!,...,,,, Toci lcscu, se men\'0/l0C"31l :.. despre eirtojani. <k J~ sau \ ,0.1,. ("""1,"" ',,'
arDltI că """ <) comuml rurala compusa din ca lu"" l" Cartojanca dc Jos. Bociumul $; \ ;dJ ,k "'" b, "
ra"" din 1'1 3,,;) Gb, ;w;'ocul,,'. j .. d<:\ul Vlll:joCa. ~i in anul 1886 a\'ca 1278 de suOCl e Ilu ~"' " I., '"",,1<,
cra in an ,,1 18860.1" 10729 le; ~enituri, 6975 Ici cheltuieli, iar ;n 1887 H'Iliturilc crJu 0.1" I,,~~ kl,
cheltuieli 0.1" 3501 k i. Aici c o bi~ricli de~ervita de un preot ~i doi da>dili. conSI;iU;nd f'\1rnl"" Vid,,_
C~"oian i. cu cătuneic Vida-Căn"jani. Vida-Fureu leşti şi Că lugăren i. Se fi,ce llirg de \ il" la :! I ...,,, )i
14 ""ptembrie ale n""ărui an. iar in liecare d"minicâ eate un Iar); ,ăptdmilMI. Se al111 o n",ar~ ~ "
aburi, .. ··.
Din monografia judCJului Vlaşca, eralxlr." n la Giurgiu la 20 manie IW 3 reiese faplul.·" Vida ~
fUIIC!ion31 ca rejoC'dinp <k plasA Încâ din 1892 lcol1forrn legii de '>r&'I"i ....3rC li al.!(orită\ i lor
HdminiSlr~tiye e~lmoare. judcjul Vlaşca era imp.'l.,it ;11 opt pIăşi). În anul 1956 Vida funcJiona ca
rqe.Jm\ll l raionului cu acelaşi l1ume;11 cadrul Rqţiul1ii B ucureşti.
Î~ men,inc ~i funqia de târg anual (Ia 21 mai ~i 14 septembrie) şi sliplltnânal de cerea le ~i \ ite cu
o largi ane de participare pentru sehimbul de pmdu'>'t".
o..'numirea_Vidclc"e;t~ daCI in anul 1911. Gării Videle penlru c,t d~f\~a iocalillljile Vida
(anoj:m~... Vida- F u,ăchCşli şi Vida- I urel/ leşti. I.le<:i forma ,.Vidc1c" este un plural articulat III lu i
Vida
il1 anul 1968 c;ind a 3\"\It loc reorgani.lll~a adm il1 istrdtiv-terilorialâ a !~tii noastre, Vide le a devenit
or~ alături de alte 49 localităli . Astfel, prl l1 r ~gea l\r.211968 privind organi7.a~a admil1istrati" '"ri,ori aIă a teritoriul ui KS K, Videle a fost d..cIIlTUt oraş la dala de 6 iUll ie 1968 ca unnare a rolulu i
doMnuit in indu stria combustibi lil'>T, prin punerea in v3100re a rezervel or de pt::trol din zonă OOall1 cu
in fi in!Olc~ Schelei de e.'trdqi" Vi d~lc În auu! 1961. datorită a\'amajului rCpl'\'lCmat de prezellJH ca ilor
dc comun ica\i" fcml'iare şi rulie~ care se inte~I"".t.;l aici şi care favorizem lIC(:esul ;11 moă ~i
facililc~/lI legăturile cu celelai1e regiuni. I~ ClIre se adaugă poziJ ia geografiei in nordul judelului
Telootman.

CA I' ITOI,IJI . III - I'O PULAT IA
Conform dalelor fi nale olc Roct'flslimântu lui 1'<lpI,laJiei din 20 II [lOfllJ1~;a oraşului Videle este de
11508 loc uitori.
O,,")i\a,~a pupulat iei in orasul Vidcle este de 147.84 locu itorilbn p. siluandu-se peste medi a pt::
jud~t (71.07 !ocuitorilkrn p).
Dupa etn ic. locuitorii din Videlc sum În propor'] ie de 92 % mmuni ~i Joor 8 % reprezintă
popubjia de ~In ;e romă (a ltc etni i ncfli ild ; nregiSlr~t~ la 111 ,'el ul popu la!ei oraş u l u i).
in oraşu l Vidc!e există opt biserici cn::),il1-ortodoxc. Confol1Tl reeel1samlin,ului din 20 11,
populalia ora~u lui era pes~ 95% ,mOOo~A.

C APITOLL'L I V - ,\ UTO RlTĂTI LE AIH II NISTRATIEI I' UUU O ; I.OCAI.E
Autori,ă,ik administraJiei pub lice locale sunt Consi liul Local ca autoritate de libcralivă ~i Prim arul
ca au,Orita le a administrajiei pub li ce cu car.!C'~ eAccuti \'.
COI1sil iul I..o.:al şi Primarul fUIIC\;oncaZâ ca aUlorităji adm ini.lrat;IC autonome iar 8rtibu\iile ,n
"''I.uharca problemelor publ ice ale oraşului SUnl n::glcmenta1e de legea I1r.2UnOO I 8 adl11il1istraJ iei
publi~~ locale republieată. cu mudifkârile ş; eomplelări lc ulteroare.
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\ulorilJIC <.Idil>o..'dli,,'1. ('on~lIiul I .oeal JI Ilra~ului Vide le. eSle alc.11uil din 11 ".n,d,.." .• k " 1" n'
uni,,,n.al. ~gal. d""'-I ~i I,ber ~~prirlllll. in condi,iile JlI"C'lzule de I tgc.l m.I'I!. "~' I ",
modifkarlle şi COlllpJet,.rile uherioort'. pri\'ind I,lalUlul ak~ilor locali. in ~adml (,"1"1",1,,, I.~ ,1
fun'li,me3lft trei comisi i d" ,pcci3Iit.:lle pc domenii de acli,itale. dupa cum unneaJă:
a ) (' omisia pentru programe de d(f\"ohan: cconomic~soci a I ă.bugel IinanlC.3gricultm ~.g' "I""l" ,,'
cnnwnlllă. pmt"""'d mediului. 5el"\'icii şi oomcf\;
b) Comisia pcnlro imii\~mfinl. sănătale. cultură p...,leqic soc ială. HCli~ilii,i .,,,,'rI;,~ )' .k
~OI

agr~mcl11:

c) ('om i,i~ pCl1tm adminisU1l\it publică locală. j uri d ică. apărar<'a ordi nii şi Iiniş1H rubhc~ J
drepturi I<>r Cet.1lenilor;
•
Atribuli ilc consi liului local:
(1) Cuns,hullocaJ are ini,i:md~. h(llâră~le. in condi \ii k legii. in toale problemele de inl~r<.'s
local. Cu exceplUt celor care sunl dale priI! lege in oompelll'n ţl altor aUlori~i ale aJmini ... mlici publice
locak -.au c~ trale.
•
(2) ConsIliul loc,,1 e~ .. rt·iul umlătoorele catellori i de alribulii:
~I alnbu\i, I'ri, ind OIl'anizarea şi furoclinnMl'.l aparatu lui d" 'f'C"'-'iaIiIUt\· al prim3TUlui. ~Ie
i"~I,tu\ii lor ~i M:'f\ ieiilol public" d" illltTh locul ~i ale socielii\ilur tqk"lenlllle de I "!!(iI fir. 31 f l990.
«:publicată. cu mooitidiriJ.. şi complclAr, J<! uherio3l"c. *i regiilor aUIOllOfl>c: de 1fI1O:1"I.'S 10.:/11;
bl alributi, pri~'ind OcZ\oltaT.-a «ClnOmico-socială şi de mt'diu a eomune •• "r. wlu, sau
municipIUl UI:
e) mribulii pri~in<.l admi nislrarea domem uJui public ~i privat al cnmund. ontşului >au
IlHII1 iciplu l ui:
d) alribulii privind gestioll3rl:a str,icii lor fum izme elUrl: cc:tiileni.
t') alribl'lii privind cUO[l<'rarca interinstilUlională pe plan ;m.-:m şi extern,
(3) in eX~fcitarea :tlribuliilor prc..,ătUle III. alin. (2) IiI. a). eonsiliullocal:
II arrub~ statutul comunei. oraşului .\.aU municipiului. precum şi regulam<.'nIUI d~ Organi,.,l.... ~i
funClionare ~ consihului loc.ll;
b) aproba. in cl>ndiliik kgii. Ia pfflptlnerea pnma!1.llui, infi in!3fT3.. (lfgani1..3n:ll şi statul de f\lllCli,
al" lIJIararului de ~"J"'Cialilate al prirmrulm. ~Ie III'lilUjii lor şi se""iciilor I'uhlio:e de IIIICTCS local.
precum ~i reorganizarea şi Slatul de funel'; ale regIilor autOllQm~ <k intel"l.--S loca l;
...) c-.;ert;ită. !II numele unităţii admin;Slrol;'-lcritoriak. loa\t dl"CJ"turilc şi ooliga!iik
'orcspun1,;'o~re participali ilor del,nlllt la societăII reglemenlal~ d" '-egea nr. 3 \fIm, republicată. cu
moditictrile ~i eomplclnrile ulterioare, <;;1U n:gi i aUlonome. În con<.li\;iL~ legii.
(4) In cxereilar(a atrihuLiilor prevăzute la alin. (2) IiI. b), consiliu l tocal:
,,) ~Pr()bJi, la propunerea primarului. l;Iugelul Iucal. \'irărilc de c",dit~. modul de UIlli18' ( 3 re,~", ~:;
bugct~re şi cunlul de incheie re II (xercililllui bugC1nr;
h) aproM, La propun.-:rea primarului, eon'ra~larea ~ilsau ganl nl a",~ imrru nllllUrilor, pre<.:um ~,
wntract~re~ de dil\Oric publicA locala prin ..-misiuni de titluri de valoalt'. in numel~ un i tătii
aJministmti\-leri wna le. in condiliile legii:
e) 'ilabilc~c şi aprobă. impcu.ilek şi la~ele locale, În conditiile legii;
d) aprobi. Ia propum:rt'3 primaru lui. documentaliile tchnic<H:'C<lnomic.-: pentru lucrări le de
În' eqi\ii d... intel\:s local. in condijijk kl!ii:
e) :ll'roh! Mral~giil~ pri,ind de:z\"oha~a economidi. socială şi de meJiu a unit!ltii admin'';lrali, Icritoriak:
O asigură =li7an:a lu~.ărilor şi ia ml'urile nL-C~"",,1\: implementării ş i ct1nformării cu pre\"ederik
a"gaj~fl1~ntcIOf a.,urnill~ in procesu l d~ inlettr~re europeană În domen,ul proleqici mftl iului şi
!:l"~f'otjJririi apelor f'Cntru s.", ic ii le fuml/;IIc ccUI<·",I" •.
(!'iJ În ~.~~rcilarca atribulii tor prc'~/"!C 1., al in , (2) IiI. el, C<!IIsil iu l 1...... "1.

,

J.'''''" " ."1"",",,,,",,- "",'C' ;'~l~rC~ ",u in,hiri,-rea bunurilor ['mr"..: •. 'I.· 1'"1,1,, . .1
" ..",,,1,, '-'u "''''''''I''ul", .1111''' d/. r r"cum ~i ~ """;,'i,l,,r "" ... I;'c
;fll,'''", 1... .,1 '"

~I h"l~ .. '~k
~,)jnlln .. ,_

o.:

" .'uJIl,d,·j"pL
,,"..:,.... ,,~1.'''·.1 .... '" i·'~ ... ";.,,-.,a /lunurilor P"'I''''''I~IC rn'~l;'
"'II ~'
"'"u mUnicipIUlui. <lup.. Cal. ' " CIII ...lil'; 1., legII:
c) .." ,/c~;a ""u aprob;;. In contl'l i, k I"lii ,. o.ICum""taliile de' an....'Ilaj.ll\' ;1 IcriU.rilll", " ,,,1,,,, "','"
al..' 10<.'8111.11i1or:
d) alri!>"i" '>'IU ""h imM. '" condilide kgii. denumiri d" str:l7i_ 00 1""1" ~, de OO",(li", II,' "",-".,
public 10"::11.
(6 ) În e\ercilarta mrib",i, lur PI\"~/.1I1C la alin . (2) IiI. <1), consililll loeal.
u) a,iglIf1. 1'''lri'';1 cOIllJX'lcn\dor sale ~I Îll .ondi,iile legii. caJr,,1 necr ..~r p('mn,
'tf\ i,; iI"r public,- J..: inleres local pr;' in~
1. educa1ia:
2. !rtf\icidt "-",,iale JX'ntru proll:qia topilului. a p"'r~lIIelor Cu hanJicap. a pc~anclor 'a~\nicc .
.il familiei }i a ,.hu, f"'~nc """ I:fIIpmi an:ll~ in n~, "i~ ,,,,,,alli:
b)

h,'l~r-l,1c ,~n/a"'<l.

Of~~lIIUI

1""""",,,,,

3. "';n~lalca:

•

... cultura:
~. lincl\'lul:
fi. ~rortu l:
i. ordine:! publid:
II. S ilO~li,1c J" urgenl;;':
9. f'I"OI~'Cl ia şi refacerea med iului:
10. COIIsen-afca. rCSlaIH'lf~a ~i pu ~erea În \aloolll a mOllumcmclor hloric~ ~i de nmll.:clur.'i. a
p~n:uri l(lr. llrMini lor pubh.e ~i re/er. ali ilnr nnlilralc;
I I. dezvoharea urhană :
12. ~,idenla ]X'rsoancJor:
U. podurile şi drumurile pu"'lice:
U . so" .... iciile comunitare d... uli li lale publicâ: alimcmare cu ap;'i. gaT natuml. canal izare,
salubri/are. energ ie lennid. iluminal publ ic ~i lraI\$p('rt public local. dupj caz:
1 ~. -.er, ici ile d.: urgel11a de lip sa h amOOI . .... 1' ~Ill:lr şi de prim ajutor:
I I>. acll' ilâl ile d., admini'lr:l]'e sucial..('onlOnll:lr-l:
17. I{"<uinlek so..-iate ş; celela llc \tIlIl~I' 1"""I1\e anat~ in propnetalca unilll.i adlllini~trali, 
terilori31e SII" in adnumstmrca!03:
IN. pun~rca in ':11001\'. in il11cl\1Sul eomun;l~lii locale. a ,,",ur$elo.- n:lluralc de pc 11178 unil~l i i
3dminiSlr-.lli,· l~ritmi:lle;
19. alte servicii publice stabilite prin lege:
b) hotArâşlc aco"lar~a un"r sporUri şi ahor fildlillili. polrivit legii. p<:rs<.>nJ lului sanilar şi didaclic;
cI srrij i nă. În condi! iilc legii, aClivitalea cul1c1(lr ..,Iigi"a",;
ti ) poale solicita infomlări ~i rapv;l<lc dc la primar. viceprimar şi de III ~Iii organismelor
prcSTatoare de s~" icii publice şi ele uI;1 italc publ icâ dt il1ICn:5 local;
cI apro"'~ l"l.",~tru;rea Io.::uinlelor sociale. crileriile pentru reparti1are:l Io.::uiolclor !AA'ialc }i ~
uliliTălilor lueal;,e anate in proprictaTea sau in ;w:IminiSlrn,-"a",.;
1) poale solicila informari şi r:lpoanc sp« ific~ de la primar si de III şefii organi$ll1dnr PI\!~13103re
de se .... ici i rublicc ~i de mililat.. pubh(;I d~ int eres local.
(1) In ~~ercilarea IItril:>ulii lor prevllilUlc la alin (2) IiI. el. coosil iul local:
~) "'otâlişlc. in condiJ ii le lcJ.!i,. ((J(Jper~l\!a '-311 asocierea cu persoane juridil:e române sau străine.
În ,cd<.'1\!3 f,nanlării~i reali r.'lri i in c"mun a UIIOI" acI iuni . lucrări. sc .... icii sau proi«IC de imcn:5 public
locnl:
b) hOl~râ~e. În Cflml il iik 1C):.i. i"rr.'illrc;, ,'ol11unei, oraşului 5li" municipiului CU uuitali
adlllini'lrdli"ln;toriak din alte ):ori;

"

II' ,-"".I,hol,- ke' II, ,',. '1"" .,,\:a ",1. .''''",'':,..,3 CU alte unitAti u<.lmilli~rrati, "'ro ;", ",1, ''''
"",,u .Ii" ,"a",,",,'~_ 1'"'' " '" '., ",kr:"~,, r" .,,,,,,i.'I;; na!i"ndl~ ~i im~rn31;'1flalc- .• It- .,,,,,.,
_~
,r<.lm;n; _U"!;l·' ""hllce' I",:~I~ '" ,~'J~""t l'r"l1\"d.-i, 'II''',. i~\ere~ mmU11,'
(II) ('\I1.,II,,! 1,,,,,,1 1"""" ,,,,,,!',, ri 1"'",,~n('I,'r fi,i"e romi/lc s:\u ~1nlin~ cu 11l,'"'' ,r,-",,-I .. ,,
lirlul d,' Ct>l;'\~'''' <.1" " nw(,' ,,1 ~"U1und. "raşuh"..:tu ",unicipiului. in I>at-.J unu, n·g ul."'k"IIt I"'~"'"
Prin ace_t r':l(ubrn~nt >C subite".; ~i wnditi:lc rerrJg..,rii litlului conferit.
(OJ) ('oo\il iui [,,,al ill<kpllllC~lt ori~.., altc dltibulii slabilit~ pri" ICl:c,
<'l Iw,rar.,~r,·,

\lIr~

U. l' IH'1 ARUL

ORAŞUL UI

VIDELE

Primarul În timqie al ora~lui Vidcle este ales in eondi, iile lellii şi nlidat prin S,,,nt in\<l
Videlc. Primarul îndeplineşte o ruoctie de autoritatc pub lici, În condijiilc legii Primarul
asigur.'i ~tan'a drepturilor şi liberUtilor fundamcntale ale cct'itenilor, a p~'ederilor Consutuliei.
punere.! in aplicllft a legilor, d«Melor Preşedimelui Român ici•• hotJnirilor şi ordonanlclor
Guvemu lu i. a hotăr.lrilor (ollsi liului l.ocal. Pentru plmerca in aplicare a atrfbu,i ilor datc in compctcn\3
..a prin actele n"nn3tive de mlti <'us, Primaru l benel1ciuli de un aparat de specialitate pc care il
(onduce ~i ~stc ajulat de un ,in'[lrimar. un admini;,trnlor public şi un ,"retar al ora~u lui. rUllq ;0I1ar
public <k conduc~~_ Primarul. \'~rrimarul. administllllorui publ ic. ~retaru' oraşului impreună cu
aparalul d~ specialitate c""stituie PRIMĂRIA oraşului Videle, structunl funqionaJA cu lIC1i\"it3tc
I"'rmancntă care d...:e la indeplinire hotA",rile Consiliului 1.I,1C.1I1 şi dispolilii le Primarului. soJu\ionân<l
flTUblcmele eurmte ale corccti~it4lii locale. Primăria or.lŞului Viddc are .ediul In ora~lui Vidclc,
5tr.Ke[lublid i, nI'. 1.
Judecătoriei

(1) Prim"rul îndeplineşte unnltoarele .:atq;orii pri ncipale de atribulii:
a) atribulii t~crcitatc in ealilllte de reprezentant al statului, in condiliilc legii:
bJ atrihulti rereritoore la rela,i;) cu con~i l iulloc"l:
e) alribulii referitOOJC la bugetullocaJ;
<1) atribulii rr;, ind sef'. ic iilc publice aS;J;urlllC cet~Icn i lor.
e) altc I.uibulii '13bil ite [Iri n lege
(2) in t~mc;IJI al;n_ (1) lit , a). prim"r,,1 indeplineşte funq ia de Ofiler de stare ci,ili! şi de
uutor;tatc tutelanl ~, asigur., funclionarea 'iCr\;ci ilo!" publ ice loc.ale de proli!. atribulii rri_ind
organizarea şi dcsfâşu ... rc" alcg.cri lor. refcrmd"n1ului şi a recen>:'im.intului. I'rimarul Îndepl ineşte şi
alte atribuI;' stabilite prin k!:e
(3J in c:\cn;itan:a atribulii 1\11' [l«',ălU1C la ~I ,n. (1) lit. b). primaru 1:
al pre7intil consiliului local. in primul trimestru . un raport anual pri~ilKl.tarca economica. ~ial!'t
şi de mediu u unita!, ; ndmini,trOI;'·t~ri\"roale:
b) prc7i'1l1l.I;, ,,,licÎ!a''CJ c<>",ili"loi I"cal. ;oile rupo:,rtc şi inrormări:
el dahorca1~ pro,~", tdc dc Slrmcgi, [>fi\'i nd starea eo;onomică. socială ~i de mediu a unitălii
a<lministrati\ -teritoriale şi le supune aprobării consi liu lu i local.
(.a) i" cxen;ita",a atribuliilor 1'I"e',ă7.l11e 13 ahn. ( 1) lit. cI, primarul:
a) cxercită runctia de oroona1nr principal de creditc;
h) ÎnlocmC$lC proiectul bugC1ului loc al şi cont ul de incheiere a excrciliului bugetar şi le supune
'pn: aprol:>are ccmsi liul" t local:
el in iliat.ă, in cond ili; le legii. Ilcllocicr; I"'nlru cOnt r3ctarca de impru muturi şi em;t~rea de titluri de
~aloare in numele uni{.l\i i admi ni~tr:ui\'1eriloriale:
dJ \erilici. prin oompanimel1lctc de s~ialitate, corecta Înregistrare fiscala a contribuabililor la
organul !iscal t~r;torial. aut a sediului socialprinc;pal, cât şi a sediului secundar,
(5) In e.xereilllrea ftfribuliilor prevăzute la olin, (1) lit. d). primarul:

7

~) cuonJ",,,·,,,,·, , . ",1,,;0,,'., ,,,.. ,, ,... ilo' I'"hli~.: d~ intcr~, luc~1 p"">l~\~ prin ml'T,,,,,diul "1"""""'"
'f"".·ialitalc·
I'nn HlwrJlwJ",1 (lr~,,, .. ,,m·l,,r pr{'slatoare dc scf\kii publice şi .Ie mi lll;o,. 1'''1>1 ... ..
de intcr~ ' Ino::"l:
Il) ia masu ri I"'tllr U1''''H'nirc" ~,. du!,,', ~M, ",,"lio!\area Silua\ii lor d~ urg~n!ă;
l') la mă,un pentru or8"ninrca ~xL'Culiiri i şi nC;;Ularea in con,rel a "c(i~i lald()r din """"."" ,,"
pr",· ăz'il<" la an. 36 alin. (6) tit a) -li) d'l1 Legea nr.lIS!2001 a admin islral;~i pul>lin' 1"",,1..-. ,."
modificările ~i complel;'rik u hni<XIr~:
.
d) ia mit,u ri pemru a,igura,..,a inwnla"",.,i, eviden1ei statistkc, inspectie; şi comrolul", ek':lur",i
servic.iilor j>llbliee dc interes local prevăzute la an. 36 alin . (6) IiI. a) -d) din I Ăgca nr.2IV20111 :o
administraţiei publkc local e, cu modifieărik şi eomplclările ulterioare. pnxum şi a t>unur ilor din
patrimoniul puiliic ~i privat al UnilăJii 3dministrat'\-Ieritoriak:
e) numcştc. sane\ioneaZ<l şi dispune 'suspendarea, mudific"r~" ~i incetarea raporturi lor dc scr.. iciu
sau. după caz, a rnponurilor d~ muncă, in condiliile legii, pentru p.:rsonalul din cadrul aparatului de
spc-cialitate. proxum ~i pentru conducătorii inst;tul;!!or şi servicii lor publice de interes local;
f) a~igur:; daIJomrea planurilor umanistice j>rcvăntte de lege. It supune aprooorii con,iliului local
~i acjionca/li pentru r.::spcctarea prevederilor acestora:
'
g) ~milC avi~ele, acordurile şi autoriz.1\iile <Jale În ,0mpeleTlla sa prin lege şi alte acte nonnative;
h) asigură real izarea lucrări lor şi ia măsurile nece.,..re cO!lfonnării cu prevederile angajamentelor
asumate În proo::esul d~ int~grarc curopcan.'l În domeniul proteqiei mediului şi gospodăririi updm
ţ>l'nlru serviciile furnizate cctl'ljen ilor.
(6) Pentru cxerci tarea C()respun~lil"are a at ribu\iilor sale. primarul wlaoorează eu :;erviciile
pulll i~.., de""ncenmlle ale ministerelor şi cclorlal!e organe de special itale ak administrnl;ei j>ubhce
ccnlmle din unilăji le administrativ-ter itoriale. precum şi , u com;iliul jude!ean.
(7) Numirea condocAtorilor inslitu{iilor şi serviciilor publice de intcres local se face pe baza
connlrsului organizal potrivit proceduri lor şi crilerii lor aj>robate de consili ul local. Ia propunerea
prin'3ro lui, in condi\iile legii. Numirea se facc j>rin dispozijia primarului, având an~ .. m contractu l de
management.
(8) in e~ereilarea mrihUliilor d" "ulmiUlI~ tutcl3ră şi de ofiler de stare ,iviIă, a .,..reinil"r c~ Îi
revin din aCide normali", j>rivitoarc la !\.><:... nsămiint, la orgaoi Vlrea şi d~ sÎa~urnrea alegerilor. Ia luarea
măsurilor de j>roteCjic civilA, precum şi a altor atribUlii sUlbilil~ prin kge, j>rimarul l qioneaz.1 şi ca
reprezentant al statului În , ,,mona sau in or"'iul În care a lost ales . in această calitate. primarul poate
sol icita [>r"reclu IUl. in eondiliik legi i, sj>riJinul conducătorilor serviciilor publice deconeentrate ale
mimstcrelor şi ale celorlalt~ organe de 'f"-'C;alitalc ak adminislralÎei j>ublice centrale <J in unitiitile
admi nistrativ-teritoriale, dJcă sarc inile ce Îi revin nu pOl fi rezolvate j>rin aparatul de specialitate.

"n,
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CAPITOL UL \' - CĂ I (lE COMU NICA ŢIF.

:;.1.

CĂ IIW TIF.RE

Principalele di de

a,,~s

SUnl

reprel~n1ate d~

trei drumuri judelene:

a) DJ 503 care străbate oraşul pe direcJ ia nord-sud şi nord-vesl şi r~ahL.CaZ<l legatura oraşului
Videle cu mun icipiul Alexandri a (prin rncord,,1 cu E 70) , distanţa fală de acesta fiind de 50 km .
h) DJ 6111 Care fa" legatura eu jude\ul Giurgiu şi aulo~tr~da A I Bucureşll Pite~ti;
e) Dj 1i0 1 D C3re traversează ora~ul şi a sigură de aSem ~l1~a legalura cu jude\ul Giurg iu şi 1070.
Tmn,ponul puhlie de persoane În interiorul judCJului dar}i im"rjude\e:m (in judC\ul Giurgiu şi
Ilucureşt i) şi celelalte local ităţi 'ecine (Moşleni. Botoroaga, Drăgane5ti-Vlaş.ca. Bleje~ti, Co,meşti,
Cre\'c-nicu. Meren;' etc.) este asigurat de mai mulJi opt:r.1lori econom ic i. Pc tcritoriul o~ului sunt
amenajate trei staţi i de aut<>Iluz utilizale d~ "J!"mlorii de 1l1\Ilspon .

•

5.2. C\ I Fl.lt \ II·
fir'" sf:i!)itul -.:(,I"lu, ~I XL'-k~ şi inceputul wculului al XX-lea, d~l"ritJ "",·,.,101.""
Cu grănc pc Dunlre şi a~âllt u lui pe care l-a luaI c.~ponul <il.' ,it~ ~i ctr~ak ,-il 1'''' 1'",I,Ic·",.,
COllstn,;rii un~i căi de ncces spn: ao::ca,l~ localilat\' de câmpie prooucătoare de ccre;<ic şi :islld. , _" d.,(
În foloslIllil in anul 191 L linia f~ml ă \'idelt_Gi ul"jtiu şi a apărol Gara Videlc. iar mai UiT/iu. III ~nul
19-$1. calea f.. rată lJu eurl"li-Vidc~-Craio\·I . devenind Il5lfel un imponant nod de comuni,·ali, ","·mru
lraficul fcrm·iar din looă.
r ran,ponul ferm ;ar in ornşuJ Vidde eMe bine reprezentat. oraşul fiind sÎtuat pc ruta de tra n""..,
fcro\iar B...,Url':Şli
l"ra io\"u - TimiŞlbrn şi BucureŞti - Giurgiu
Ruse ce asigură legalUr"J cU
Bulgaria. Distanţa fcm~Îar.l faiă de Bucureşti estc de S 1 km, mai micii fll\li de di'\lInta rutieră 64 ~ m.
(om~rţului

CAPITOLUl . VI - \'R II'CIPALEU;

I NSTITIŢfIl

DIN O~ŞUL. " mELE

6.1. EDl.oCA·II F.

în oraşul Videle. in~iilimiintul prc'1Colar se desf1l.'iO"ri in 1 grad inile. din care 6 cu program
normal ~i una cu program prclu ngiL În'4'imântul primar ~ gimnazial eSlI.' OTg.aIl i1.3t În două unitAţi
şcolare; Şcoala Gimna7ia ll nr.lşÎ Şcoala GÎmna7.iall nr.2.
j nv~lilmiintul lil"l::al se desfăşoară Într-o unitat~ şcolară: Lic eul T~oret ic .i n anu l 1956 liceul a
debutat 1.'11 Şcoala Medic Mixe~.Din 1956 pană in 1912 un itatea şcol ară a ("'ut mai muhe I;tulmur; :
~oala Medie Mi"tA. Liceul Mi", Videle. apoi Liceul de Cu!tuni. General! Videle. Liceul Industrial dc
1'1.'1",1, Grup Şcobr ·1 ehnic vidclc.
Din anul 20 12 B primit dcnwn irca de Liceul TCQreiic Vidclc. având in planul de şcolari~ atât
clasc din fiJiaa t~licl. cit şi clase din filiera tehnolOJl idi.

6.2. SĂNĂTATE
in oraşu l Videlc oct'(lt,re~ sil nătă(i i eSlc asigUr/nil. prin reţeaua de săII!tal e alCAtu ită din unităli care
in sistem "u blic şi În sistem pri," ,,\. Sistemul public de silnălatC esec fonnat di n SC~S" ital ul
Orl\şcncsc" S. R .L.şi C,' utn,1 Me<lical "ideiI' cu cabinele ind i\"iduak de specialitate. Cea mai impoI1antă
uni tll1c sani tară !"stc SC.Spitalu l Ori'l"'n!"sc··S. R.L.Vidcle tiind o unitatc sanitarA care ,,-,i gură asi stcnl~
mNiical~ completă de spec: ial ital<: ambu latoric. cumti\"iI. şi de recuperare, po"ulaliei din zona arondată,
cât şi oricarui pacÎl:tlt din allc Iocalitil\i din jari. in con form itate cu pre"cdcrilc l.cg ii Asigun"irilor de
StllAtate nr.9512006 pri,·ind reforma in dorrw;,niul sallAeăl i i cu modirlCărilc şi completările ulterioare.
S"italu l Orăşenesc Videle bener.ciază de O cI~ire nouă. modcrnă care a fusl dat~ in folO'>inlA in luna
mai 2000. prccum şi de o dotare de inalt ni\"el tehn ic.
Spitalul are "ca"acitate <il.' 235 paturi şi Ambu latoriu de ~ial il.:lte. În oraşul Vidd" funCJioncazA şi o
Unitat" de Prim ire Ur~"nle, reorgan i1.lt;; În anul 2fH 2 şi <Iotat;; cu aparatunl I"artc mooem:'i. Asistenlll
medicală [lrimară in oraşul Vidde este acordată de cabinete medical e individuale af1at~ În rc lal ic
controctu~I ă cu CaSl> de A< Î gurări de Slinatate Tcleonnan.
fiC.Spita!u l Orujlt:ne'oC~ S. R.l.. Videle este unitate mcd ical ~ condusă de un consiliu de administralie
in care autoritatea publid localii are cinci membri descmnali.Spitalul Oră~nesc Videle a fO'> t preluat in
anu'2009dc catre Consiliull.ocal Vîdde de la O\W PFT RO.\1 SA. fiind organi/8t sub fonnă de SR L cu
capilal imcgral de Slat (asocim unic Consiliul I.u<::ol Vidclc) ş i oferi o ganll ,ol mai largă de servicii
metlicale unei populalii de « :o 10.000 d~ locuitori di n oraşul Vidclc şi localitălile În ,·ocinate pc o T1Il'~ de
cca 45 km. În "'-"\::SI ,,,;Ial sc intcmeazA anual 1I"n)),imativ 15000 <i" bolna\"i.
activează
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O"·a ....·m.:"~" i" ,-,..10,,1 , 1'1 \ " lI: k 1"",, 1,1<: lu,nl al L!'L-S'-l lI II.D A !e\l\Ildri ~ ..... 1"':1'·,
_" "..,1
rcste de 1:.1 ~ M~I ..I<: 1"'..... ,."". , . "' ~'" ,, ' <I;o l,-l"r ,cn l'::I h,~le de ditn' DS!' Telconnan.
in t;)(/'\l1 ~1'i'o1lu l" , I""'-I""",,,,,j ''' J' "'ull~ ....,q i i şi compartimente, a~ând ufnhllU~1"\: 1<: "1"\ ... JoI"\I
.j

s.:-d ia M~dkon;'j Ink'fTl~
C'omrartim ... m twurul,'wc
Seclia (hi rurl1i .., (jeneral:l
Compartiment Ortopedie
Comrurtim ... nlOllalmologie
&':li 3 Pediatrie
Compartiment ATI
Seclia R"euJX'mre Medicală şi Balneo li/iOler-.. pie
&dl~ ObStrelicA - Gint'l;Oologie ~i Sala Naştcri
Companim..... t Neonatologie
('ompartitn!."tlt SPC I~ - St31ie <:mtT'llIA de stmlinlfe
Farmacie
I.aborator Anlltomo-PatolOf'ic
Bloc Operator
Laboflilor Anali7e \Iedic-alc
tahor.nor Radiologie şi Imagistică '-kdiealll

•

('entrul \kdical Vidcle cuprinde cabinete de Sp«ialitate: med icină intern a. neun:>logie. chirurgie
gen erala, onopc1lic. oftalmol ogie. ginecologie. ORL. reo matologie. psih iatrie. cardiol ogie. c~peniza
cap:lcit1ll ii muncii. di,pensar TRC. luhoflltOT am,li/c medicale se Medical Tes~ SRI, slomalOlo~ic.
lul)<JTUtOf slommologic.
TOllldată.

indi,idual

şi

in localitate

funqiooea7.ă

4 cahioete medicale familiale. un cabinel medical

slOmawlo~ic

J cabinete stomatologice pril'1lle.

6,J.AS ISTE ..... Ţ" SOCIALĂ
Sistemu l nalÎona) de Ilsi slen\ă wciah! 1"\:"lwint1l ansamb lu l de institulii, miisuri şi acliuni prin carl:
repreZental de aut"riIă\il .. ,cntratc ş i locale. precum şi ""-,,,ietatea cil'iI1l. intervin pemru
prevenirea. limilare" sau Înl1lturarea efectclor temporare ofi ""rmanente ale situatiilor care Jl'OIl!"nerd
margina lizarea sau cxcl uziunca social~ a peNl3nei. familiei. grupuri lor ori comun it!l\ilor.
IIsistCnla socială, prin m,hurik şi actiunile spocifiee. are dn:pl scop de,(voltarea capacitătilor
ind ividuale, de grup sau CQloc~ i\'e pentru asigurarea nevoilor sociale. creşterea CHl i tăl ii ,ielii ~i
prumo\ arca principiilor de coc7june ~i ine\ul.i une weia lll.
AUlori tiil ile adminis1l<qiei publice locale au responsabilitatea ÎnmolAri;, organi/1irii. administrării
şi furniurii scrvki ilor 5OC iak.
Pentn, ,,,igur.ln'a aplicări i politicilor sociale În domeniu l prolcCj ici copilului. familiei, f"'rsoanclor
\ar.tn icc. pcrs<:>anelor cu dizabi lităli , JlTU"um ~i ahor persoaoc. grupuri sau comunit6\i anate in nevoie
>o<:1all. autorită\ile administraliei publ~c locale au atributii pTi,irul administlllrea şi aeoriliu-ea
benefi ciilor de ~istenlă socială şi a 5Crviciiior 'j()Cialc
.~Iatu l.

\,

6.3. 1. C.,ntrul de ingrijire de 1.1 pc:ntru cop iii f'Ill"cnind din fami lii le anale in dificultate din
Vide le. II fost înfiinJat prin H.C.J, Telrorman. or.l 8' 08.05.2005. pri vind IT'IIn sfm. 1 sn-vicii lor
do: 1.1. Il personalul ui şi a surselor de finan\11rc afereote. dc la Cons iliul Judetean la Con sil ii le Lo<:a le pe
uraşul

10

teritoriul "'II"'" r"nq,,,,,,o.)J;) ~, IU I \ ,dd~ nr. ~9f27.0S02005. privind prclu:lrca Centrului .1,.
ingrijire d,on vllkk
Scopul C~ntrulu, ,k" ,',k J,o" I"""on, "!>~lIJ,,,,ul şi instilUliOllaIi7-",rc~ oopiilor prin u,igmarca
fi<' timpul Liki ~ """, "di~i\{'li dc inl!"j"~. cd"~ali~_ re-creere -"lCial;;.ar~. ,oon,ilierc, J~L,,,h ,,,,' "
d,-prind<.'fÎlor de ~iaFl ind~pcn<knl:i p<:lllru <"<Ipi i cal ~i il unor atlivilă\i de sprij in. con,ilicN". PWl" '''li,'
de educare a părinlilw
Cenlrul de zi olCm servicii sociale pentru 10 copi i (capacitatea max imă) pro"",ni!i din "",,,Ii,
analc În difICultate familii monoparelltale. familii in ,are am!>ii părinli sunl }umeri, familii În C~r~
unul din părinti execulă o pedeap>ă pri,mivă de libenale , ;amil;i care au persoane cu handicap in
imre\inere. familii cu un nivel de tmi ce defineşte >ăr.1cia.
Serviciil~ u r<.-rit~ in Ccmrul de Li Videle ~unl :
, prim,,~ ~i găzduire pe perioada zilei:
· programe de activitii,i educatiw - ~fe<;l uarca lemel"r şi programe de aC1i~il"ti rcereative şi de
socialiar~ ;
, ingrijire şi inlreji ncre zilnică intr·un cad", de viată câl mai asemănător celui lIin f3milie:
• educaţie pentru >ăniitate. pcmnl invălarea ~l aplicarea deprindcrilor iglhice ;
- un climat afutiv favorabil dezvoltMii personalitAli, complexe a cnpilului:
·stimularea capacităţii de comun;ca,<: a copiilor. prin crearea unui climal de incredere. de respect
\

r~c'pr<lC:

· dezvoltarea sentimentului de
:tCC<"j>tare

~

a"an~n~nlli

la un grup social. lamilic. sentimell1u! de intelegere

şi

situatiei sale:

dezvoltarea relaliilor copilul ui cu comun;lHtea prin ,,.-gani/.arc3 de vizite penlru cunoaşterea
localilălii. dcsf1işurarea şi pank iparca la programe ~i spectacolc cullUrale. sportive. artistke. religioase
etc .. stimularea adivităI;lor in comun a copiilor din centru cu cc ilalJi copii din COmUniIHle;
- aetiviIăI; de grup şi programe individu alizale pentru ficca", copil;
, ot>scrvarea şi evaluarea sislematidi a cvoluliei cupil ului;
_ prolectie Împouiva abuzurilor, vioknl~i, ~xploalării sau oricărei fonne de ncglijare a copilul ui;
_ ajutor nutrilional (o masă principală şi o gU\1arC Izi) ;
_orien1area plirin\ilor către alte insl ilulii care pol oferi solulii la problemele cu care se confrumă :
- o feri rea ahor aju10are ma1eriale proven ite din ~urse extlllbugetarc (spon,ori7i1ri).
Serviciile oferite În Cenlrul de 7.i Vi dele sunl gratUlle.
Progmmul Llln ie esle de luni pană vineri de ora O~.OO - I (dO.
Adresa Ccnt",lui de ingrijir" d~ LI Str. Primăverii , BI. C 5. SC ,C. EU. Ap 36 .0ruş V i d~le. JudelUl
TeleolTll8ll.
6.J .2. Co m pln ul de se r,'icii l}en Iru !X'rsoa u{' ad ultc c u ba nd ica p
Ceu Ir u I de Î ngrij ir e ş i as istellt~ Vidclc
Scopul ~r\'ici" l"i social este de a asigura la nivel judeţcan şi I,,,-,al aplicarea politic ilor si
slralegiilor de asiSlen\li spedalli a p~r"",nel", cu han<.lieap. prin creşlerea ~nsclor re<:uperlirii şi
integrării acestora in fami lie, ori În comunitale şi acordă sprijin şi asistenţă 1""01"1 prevenirea , ;lualii lor
care pun În perieo! sccuritatea perso.~nclor adulte cu handicap.
Llenefidarji servici ilor social~ a""rdale in Cl.Ao Vidcle sunt: persoaue adu lte cu handicap, care
nu au posi!>ililăli d~ ingrijire şi Înlreţinere in propria famil ie sau C()munilm~, ~unl dependenle de
~r"icii sociale spc.:ializalc. anale in siruaţii d~ dificullal~ .au r;sc de ~xeluziune soc ială. admise in
eenlru după crilerii de elig;b ilir~te ~rnbilite ~u r~>fI<'~tarea legi~Ia!i{'i spec iale şi a misiuni i/scopu lui
centrului. a"ând dom iciliul pc IlIza judeţu lui Tckonnal1, p~ ba/a deciziei Comisiei de l va luare a
I'"rsmmclo r ,'dulle cu Uandicap, in <"<>I1formilatc ~u nonncle În vigoare şi in limita locurilor
disl"",ibik.
Ce~tn,1

are O caracital~ de 56 lo"u" .
II

C{'"t r ,,1,1,· r"'('''I ''''':O'''''' ...·" h iti l ...·'· "" " ml" ihia Tdcii Vi<ldc
Iklle-rl('ia,i, "·,,,, .. iol,,, ",.:",1-- "'-'li-JOII" '" (,"'I ru) de Rcru p.;rare ~i Rcabdi t31'e 1''; cur. 'p, ih;;''tI,. ,
Vi dek Stl"t fl<-''''' ~u,,' ".JulI<' cu h~".J ,ntp. ~,,,,-" nu mI posibilită!i dc ingrijire şi int rcji n"l\' in 1""1"""
fam ili~ ,,'" n:m,unit:uc. su nt dCl'cndtntc d(" sc{\" ic, i sociale spccialilate, afl ate in sillla\ii d~ ,hlj~"h"lc
sau risc de e.,du~iune " ",iab. admi,e i" ('el1l ru dură nil~n i dl' el igibili!a{" stabi litc Cu re'I"" 1,m'"
legisl~1 iei 'I"'('i ale 1i a mi, iuni il",opu lu i centrul ui. având domici liul p.; raz.a j udclul ui I c k"Ommn , pc
mua dcriLici Com isici de L\"ahlare a Persoanelor Adu lte cu Handicap, ;n cnnf,mnitale cu nnmldc ;n
vigoare şi În I Îmita locuri lor disponi bi le
C emrul ar~" capacitate d~ 20 Io.:uri.
•
6.J.J.Centru l de în::rijire şi rf.'C u pc r~ re pemn' copil ul C" nnoi speciale Videlt'
Bendkiarii S"niciilo.- sociale acordatc in Centr ul d e i Dj!rijir~ ş i recup('far~ I)l'n tru copil ul eu
H ... .,i " Jlec i~le Vi dele s"n( copii Ct, dita bil ităji.
Scopul serviciului social e"e preveni rea
mstlJ jiona l Îzării şi abandonulu i acestora, In cadnil centlll iui bcnelkia_;1 <..1" recuperare mot",ie,
kinc!Ot~rapic, C\J ucajie de sj:lCCial it ate şi asistenlă med icală.
Ccnt ml are o cap;'citale <..le 10 locuri
6JA .As is tCII !ă medica lă co mUll iTară

in 011l_5ul Vi<..ldc
Ashtenlul m~<..Iical m munitar arc aCli"iU!tc d.. leren În vC\J ..'rca dcterrn inări i active a nc"oilor dc
ingriji ri generale de sănătatc ale populaţiei oraşului Vide!c, cu risc C!"l: SCU! de Îmbolnăvire ~i a
grupuril or dcfavoriz.atc.
AceSTa dcsfii~ară şi act ivitate profilactică: supravegh e!"l:a a,li\"~ a :;Ilhii d~ sănătate a popu lalici
catagraf,ate , dep ista ......a focarelor d~ bol i Imn,mi,ihile, idcnti licarca ş i su pra"cgllcrea medical ă a
gravidclor ~; copiilor din grupele de risc, ident ificarea popul aj iei neÎnscrise pe !ist~ le medicu lui de
familie ş i sprijinirca acestora penTru acces la servic ii mcdicak, id .. ntificarea copi ilor neinscrişi pe
liste le medic ilor de fami lie, in ,'oo{'rea includeriI lor in programul naţional de imunizări, promov ează
aliil'l~r~a ~i practicile corecte de nutriţic, diseminarea in formaţ i ilor specificc plan i ficării famili ale, in
<;pttial in mndu l popula1iei elet:worizate el in I'unct ele vedere social ) i Îndrumarea ~ i către cahinetele de
planificaf<' fam i l i a lă sau caf>inetd~ medicilor de famil ie, educarea lamiliei şi dezvoltarea de abilităji
ra",ntalc pentru stimulare ş i ing.rijire corc.;tă a copil ulu i.
Promove,,~ă st ilul de viaţă si"inătos În unită!ile de in~ătămânl ş i in special În nlndu l fam ilii lor
defavori~.a\~ ~i famih ilor de romi , prin d iscuţii liberc Cu aceşt ia şi distribuirca de pliante ce con1in
infimnaţii1c n,,~eS:l'" (al imcnla!ia sănătoasă , consumul de apă . mi şC3fCa în aer liber etc. ), pă5tnlnd
legatura cu aceşt i a şi arătând u · ş i disponibil itatea de a·i sprijini ori de ('âte ori cste wlicitat_
Totodată, asistentul med ical comun itar d<!';făşoară activitatc mooical:l curativ;;, conform
rccomand~ri lor med icale, la ncvo ic, dar şi act i,itate de identi ficare, raportare a cazurilor socia le
d{'pistate acti v. către DirecTia de Asistcmă Soci ală din coond Primăr ie i Vidcle, pentru a Ileneficia de
includerea Într·un program 'de proteqie s~ i aIă, preven irea ubuzului şi abundonului copilulu i.
6. 4. CU I.T U RĂ
6.4.1. lIibl iotcca

UibiioTeca ~Alcxandlll Dcpării!eanu " exislii încă din perioada IIIterbl'lică. intre an ii 1952· 1968 a
funqiona! ca bihliolecă raiOllal ă, UiC l avân du- ~i n:ş.-di n!a raionul Videle. d in regi unea Bucureşti . din
allU I I%R a funqionat ca bif>liolecă orăşenească, iar in Mul 1991 a prim iTnumele aclllal.

12

ll'I1I",I", ., "';0'."'"'-.'''' ' \In,,,,,b,, 1)' 1" ";'01"· .. ,,, 01,,\1' ''' "" "" " '<I'.t~ 1""'''' 51 .nO ~o lume şi
1l.:nd" ·':l/.' ,k "" " ..1", ' " '" ,1", """ 1 .'1 ~j I ," '''' '1'''1''' ,,,.,'" ," I~ "1!l,II1' '1' J~ kdun'i. d~ organilare a
"n<.1I' mo" "'1 "n<l" "II " ••" ",. " 'I ~ "'1" d,' , ,II ""
Pr,m"I'~ I '1 ,,,,1,,1"'" '" h,hl "'I~ţ,, " ",1 "'n" ~,,,li l, ,,- ~I Ion·.,101i <1", 1(O.._ "Ii.t~k. unr si persoanc. in
special. d" \jr.. I:o" tf\:j;' In ~;o,lrlll h ihliOl~-.; ,i 'c <Infli.)<>"d dil~fll L progra!1w 1i I'miccte educmi\c
pt"nlru populul ic lIihli"I~-';" C"C <1""'1.1 , in "fam ..1" "",dlll ,le' ~ar1l". CII 4 <·~Itlllatoort. I seaner. O
imprimaml şi "n , i,,koproi<"l'1or l' di'pune [k program,,1 biblionct ca", lac il iteal;) accesIII'popu lali ei la
internet
6..1.2. Clisa dl"

,

cu lt ură

C;l,;:J On'i'îCncască dc Cultură din Vidcle a fost infiinlată ,n anul 1968 odată Cu aparilia oraşului
Vidclc ca noulliocaliulle urbaoii. !II1l~rior funcjiol1âod cu slatul de cămin cultural. şi dispune <le o sală
de spectacok cu 30S locuri. o sala de re)lClil ii şi o salii de expoz:ilii Ca inSli!uli~ de cultun'i a
patron~a.t1i aCl ivil3t~a ullor formalii artistice de amatori (wr mixl, cor de eamer.l. fonnalii de teatru.
I<lmlalii de dansuri populare),
•
În anul 200 I a fost infi in\at ...Ansamblu I Vlilsceanca'" compus din laraf. 'OIiŞli >(>cali şi formajie do
dansuri populare care pr<)mQv~a/1i "ullura~; lradilia popularii partieipand la emisiuni şi feSlivaluri atat
in Iară ca! şi Jl<"I~ hotare.
La Casa Orăş.cneas<;;ji d~ Culturd din Videle ~--li de,fll.şural un simpolion despre căI1; şi publicaţii la
edi!urd fu m-Vida M. moderat de editorul şi scriitorul Ştefan Vida Marinewu. inc~rcand a readuce in
actualitate. figuri important~ din i,tmia Ir~culă ~; rr<,~enla a oraşului ,

6....3. J\la n i re!;tă ri a rtist icr
'-Zilel<'

oraşului

Vidclc" se organilCllzJi de

către

I'rimliria

Videl~

in

fiecar~

an, În jurul dmei de 6

iuni~,

6,4.·U\Ionu mc nt c istori ce
Monumentel e din <Jr.t~ul Vidde sunl amplasate in taia C3S('; orăşcnCşli de Culturii, Acestea sunt
ridical~ in cm'>lca eroilor căzuli in timpul pr; mu lu i şi celu i de·al [Ioilea rJ/,ho j mondial ,
in eanic",1 Furcu le~li_ I"ngf, f>'.Ju! p"st~ răul GIa \'acioc. se afla un stejar bătrân, mărturie a
cxiSlenJei Jl<' aceste mdcaguri a codri lor VIăsiei. La umbra lui , spun documentele \'!'t:mii, S-ar li
odihnit, impr~un!i cu o~tcn,i săi. domnitorul /I.-lihai VilC81U în timpul treceri i ,;ak spre eâmpurile de
IUpIă ,

Stcja n'! sce ula r e'l~ protejat J(> Adminislralialocală atât datorită impon~n\ci biogeografice cât ~i
istorice,
Nu departe dc acest monume!1t al naturii se află (1 placă CIlmcmorali~ă ridic atll in amintirea
Iăran ilor răscu lat i pentru pământ În anul 1907.
Hntâna ar1~zian:l Care a mar.: at momentul declar.lrii !ocalitălii Videle c;I ora~ in 1968, C'>le
amplasată in fala elMirii În ~a.., fun C\i on~a7li PRIMARIA.
două biserici de lemn care au existat. În C3n ierele din ordşul Vidclc erau lucrate din lemn de
acoperite cu şin<lril:l. Avcau catapctesmcle din zid, iar na<>sul şi pronaosul erau <lespllrţite
prinlr-lIn pcrcle. Ferestre!e erau mici şi acoperite CII piei de vileL Oe~UPr3 erau Iă\'ănitc, turla fiind de
r~gula dca'>upra prormuslllui,
Bise ri ca " srân t ul T c(ldor T iro n" • cartier Spine~li ,(actualul ean ier Tămăşcşt i) a fost În intregime
dădi!ă ti in lemn in ,""colul al XVII-lea. nu se ştie cu exactitate În ce ao. A fOM rtparală În 1831, 1848.
I M54. 1860, când a fl)'it ridicată p" ">clul de zid şi ciipmşitii la exterior cu carJmid ă, af>',i in 1922, l'ând

Cele

\l~jar şi
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11 ro~t ac,~rit.i lU 1~l>b ,,, ~'I~
( Rlimnic. 17'J~ ~. " "(~IiUli,'*
*Och,ih"( 1854).

I".-!~I~

(11I(Jl ~.

,n

IIn~,i"r dar okji"" dlcva icoane. A <k\lnUl un .. 'I~,·· .. ,I
" "h aujlhelie* (1830). un "TriOOlOn" (llll.\) ~, ""

Il i,~ ri ca "Cu,ion~~ I'a,,,,,,hi,'a" 3. fosi ridic~lla In w<:t>lul al XVIII_lea in anu l 175'1. "1" ... ""
rei",,, din inseriplia de pe h:Îma de lemn din pun,,~ dreaptă a intrări i . iar din ~nul 17H~ d"t~;II.l "
insemnare pe un "TrioJ" aOal În i",,,,,taru l >liu. LJi;crica a fOSl re"mată in anul 1819 ~ Cu,," ,.,,,.
clatat pc crocea din piatră clin faţa bisericii. cu frumoase lilere chiri lice. sâPMe ariiSlic, şi a r",1 1:""
afC"Ctatii de cutwmurul din 1977. A dC\i"ut doua cAr\i \«hi pn.-..:um şi 24 de icoane.- care au trecut 1..
bi"...riea de zid · Sf. Trei 1t.11Imi". construi\.ă În 1863. dat1l dupa care bi_ica ,cehe rămâne capel,; oc
cimilÎr şi dc\inc şi a,JAl; lrei fragmente de timpUl piclale
R..,.taumn.>a bisericii 8 fo~t e,,~"CulatJfin perioada 2007·2008. BiscfÎca a fO$!. <finlită in anul 20011 şi
poană hramul""Cuvioa;.;, Paraschi,'a".
Ui,..,rica e~le in,erisa. pc noua lio;lă a monumcnlelor istorice, LM 12()()4 :'1R. -1I-m·A-1451 O.

•

6.5. SPORT

In anu l 2011 la n"'dul loca liUI\ ii s-a infiin\al Clubul Sponiv.. Unirea P~trolul Videle"care
in I iga a-IV-a. <.lubul cuprirtdc doua i>C<:lii' _ fotbal şi hm u"",", l'<:hipll f~minirul Oe]ine În
p""~1 titlul de "Vicecampioan~ na{ional"'".
in cadrul clubului se anlI"Cn~a7.lI cea. 80 de copii. cu \lIfS1C cuprinse: Între 9-111 tlrli.
in p"riuada 2011-2012. e.:hipa dc fotbal, dc\inut lillul de campiQ,"lnl j udet~3n3Ia seniori. iar in
f)erioada 2012·2013_201 4 a fo'l dctinllloarca lrofeului ,.fair-play".
Sladionul oraşului Vidclc arc un numar de 2000 d~ locuri.
Asocialia Sp"rti,'~ "I)]NAMIC KIDS" Viddc eSlC " ini,ialiva din ll!\ul 2017 a unui grup de
profc",ri de eduealie fi(.ica şi sport, Scopul asociatiei estI.' de a "alorifica u.pliludinile sporIi"e
ind i, id .. ale alc copiilor ~i juniori lor. intr .... n sÎ:;l.em organizal de seleC\Îe, p~tirc şi oompetilic care o;ă
llSigure pron!O"area sponurilOf de perfonnanlă handbal şi fotbal B unui stil de viaJIl sănătos şi a
>{!Ortului de mllSll şi i~i d.::sl!şolu"ă acti, it:nea in Sala Poli\"lIlen1.L
Sala Pohalenlă. situat! in apropicrca Pan:ului de: odihru'i Videle, d~ine un număr de 1.50 de
locuri.
Lona 01" agrement a oraşului este reprQcnlal~ primr·un parc de asrccmcnt, Sladion şi şt rand cu o
suprafală de 10 hn. rcpI"C/.cnlllml cea mai '''lin,a l.onâ "crde.
:Kli~cazJ

CAPITO LUL VII _ ECO;\OMIA
7. I.I NDUST RLo\.
In urma lucrărilor de cercetare geologic! efcCluate in Campi a Români În~ anii 1955-1960, s-au
descoperil in aceastA ~onă su dica a ]ilrii importante 7..1camintc de lilei şi gaze. Pcnlru cxploawrea şi
'alorifica~a aCCSlor ziidminte s'a Înfi intal ln unul 1961 Schela de exlme]ic Vidclc.
O p<'r]iune de 7Q ~m lun gimc şi dc 7-9 ~ m tălime inlre Valca G lavociocului ~i Valea Ne-djl""ului
u~ numi\.ă structură Vidc1...
Vadu Lat .... a ~aru~lerizată prin acumulări de hi drocamuri in nisipuri din
baza sanna\ianului şi din cretlK:i~ul infl'fior (Gla\"adoc. I lârkşti, Videle).
Apari\ia :IOndclor În mijlocul cuhurilor agricole a schimbat peisajul, dar a insemnat pe langA
aportul I~ cc()OOmi a oraşu l ui şi II Iării, utilizarea e~co:denlului de forJă de munci ~i transformarea
loca l ită\i i Vidde in Qf1IŞ cu dotări tchnieo--cdil ila,." şi Cu pcrspccti~e de den·ollltre.
~I Vide!c a avuI de IJ infi in\:=H sa d,n 1968 şi panllia ncnimenlele din 1990 un caracter
nlQn .. industrial expioalllri ("IClrolicrc. Odală cu pri vali:mrca societâli i I'Clrcn' S.A. şi prel u~rea de către

"

O\IV '>'\. I~,hl ",' "1'11<,,' " ,10 """1""" "1,,., .1,' ,,,,u,,,,,,, .. ,,, .. , I<I " ' lal"~' ~\\e ma l if-,-,r~ a unor
,ervoc'i" bpl ,',' ,i dd <''''',,'''' 'ni"",''' ';' """"""1,,, .1, ",1,"','1' I'""u"."·" " '>ocietălii I'ctrom prin
uch,/ili"n"f~" p." 100-1"10,, '".'1''' "." ,1, ... 1""" ,l.' ,.,1,,· ,,,' ,.-1.,1<' .. Au, ....... " O\IV in anul 200--1. a
in,~mn,n 1'" ,k " p ... ',,' " no, " k"", .,(e· ., ,1 ..1,\, ,10" ..1 1..1"". ,1", ,le- IULm ..1 "lI lajdor şi maşinilor folosite
penlru l' [':~k'\:" p,,,d''''I'''' " 1",.,1 .... o """ I'",d prO\ l'<,\"·., tIIc<liuh". ,br 1'" de altă pane. a ~ellCfm o
reMntdUrJrc :, I''''''film <1" ""Itld . Itl a~~ " kl" [> •.,t.- ,lin " ,briaj.i ""it:'li, ,'" IQst disponibilil.1l\i ~i li suu aconJa\ plJli ,''''''f'''"",t"m,

7.2. AGRICULTURA
Agricultura reprezintă o rnmurli c<;onomică ce d~lin~ '-' pond!;""" ma; mică in ansamblul economic
al oraşului, Acest aspcc1 reiese şi din stroClur~ rOt"\ei de monca. doar 322 dc persoane (l56 bărbaJi şi
166 femei ), adică 7% din totalul populatiei act;vează in agricultură.
Oupa anul 1989 şi in accst sector al economiei ~u sur""nil mari schimbări prin aplicarea legii
r" ndul ui lunciar ji prin lichida~a patrimoniului r"'l~i CA.? O parte a locuitorilor oraşu lui au intrat
in posesia suprafelelor agricol... ce le dejineau in proprietate panicul;tră inainte de anul 1960,
Schimbări le survenite au un efen knelic, actualii proprietari îşi lucreaza terenul ab'TÎeol individual .\.UU
in asoda\i; ("lCi~Iăt i co mereiale agricole privatc).
Supmfata agricolă a oraşolui Videle, dupa modu l de folosintA este de 6468 ha. di~ care 6317 ha
terenuri arabil<:. 91 ha pa~uni. 60 ha "ii şi livezi, Conditiile geoclimatice sunt in gen ... ml f.. vumbile
a~li ,"ită\ilor agricole, dar trebuie aVUle in vw~re a.>l""'td ... caracteristice condiliilor hidrologice ale
zone; , Astfel. se constată altemltllla ~ni l,-,r ,ecetO), şi a celor excesiv ,k umezi. iar in eondi\i ile unor
pR'CipitaJii cxcesive şi a pre7.en\e; apelor freatice la adâneimi mici, se inregistrează băltiri.
Suprafaj8 medie anuala de 1850 ha este uti l izată pentru cultivarea grâuluL onnată d~ porumb,
c~re ocupA 1150 ha şi de alte culturi: floorea soardui, rapiţă etc.

7..3. T URI S:\1
Dat<lntă aşezării

geografice

şi

interesului istoric roou,. Vidde nu

est~

un

ornş

atraeliv din punet de

"edere turistic.
Declinul sectorul ui ;ndu,tri..1 a dctenmnat o rcorientare a activitaJii spre dezvoltarea s"",ie;i loT.
ASlrd. in ora~ul Vidclc s-au illfi i~\Jt ~i ~i_au ex\ in , capacităti le de operare companii care oferă
ser\' icii de lcl~\';l.i unc pritt cablu şi ;ntemet. SII.W\tO\i; şi service-uri auto. transport de persoane şi
mJ rru ri. unitati de com~" şi de alimentatie publ ică. de pa;,ă]i pmteC\ ie RC\e3l1a unităjilorde cazare
ampnă in pracn1 mai multe trepte de (alitale a servici ilor oferile.

CA 1'!TO U JL VIlI- S ER VICIILE DE UTlLtT,i,T I I'UHL1Cl~
IU. SA L UBRIZAREA MENAJERĂ

Salubri zarea localitătii este un serviciu public local de gospodărire comunală, organizat.
coordonat. reglcmentat. condus, monitorizat şi contrc:>lat de autoriliJ.tile administraJici publice locale.
Serviciul de salubrÎwte se organizează pi'mru S31is!;,ccrea ncvoilor populaJiei. ;nsti1UI;i lor publ ice ~i
agen\il"r eco nomici. Colectarea dcşcurilor mCllajere este efectuată de SC Polaris M Holdi ng SRL.
Colectarea dcşeurilor se face in cele 8 r uncte amplasate centrnl dotate cu eurocontaine,.., şi puk\e de
dtre operator.
In celelalte zone colectarea se face in fiec·are gO'>podărie in pubclcle di str ibuite in acest sens.
Prin l-ICL nr.34/J0.OS.2017 s-a aprobat Anna "r.l-Stud iul de oponunitate pri"ind ;dentiticarea
,,,Iu\; ilor pr"'iod lklcgarea ~estjunii unor lICtivită\i de salubr;7.ar~ stradală şi deszăpczire din oraşul
Videk Anexa nr. 2- Caietul de sano; n; JI<'lltru dcsfăşurnrea ae1ivităjiior de salubrinre ~i deszăpezire di"
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"",,:-ul \ tJde. in ~~'" ,U '" ,,'du .....· '" t·"talde Je mJhll1ll. 'ip;lla1. "n'p,re ŞI inll'l:1""'''' ~ c.n" ~ 1'"1,1".
r~'f""',i\ "ur~l"r",,~, 1r"'''ror1ul/~l'a; , ,k ~ căile publice şi menti nerea in (un<;\i,.""., .",-".11,' 1"
ti"'l1 J~ ",,!ci "'\1 d" inghel. (k,lii~urmc de c{olr~ se l>ublise" Viddc 1'01.'111 SKI ~i ""1""'" \' '''\.'
nr.' · j(cgu bmenluj """-,,,,ului .Ie ,,,I,,bri/-,,,,' ~, MS<!Af}e1ir~ din oraşul Videle:
li.L\ U \ I E"';T,\Itf.A CU AI' \. Ş I CANA Ll ZAH..:,\

Se", iciul public de alimenl.;lro: cu apA şi canal eSie asig,.ml.l In or~u l VI<kI~ de cătn;: ~- Afl'I ,>",,"
SA. I " i."~ un prog,,,m d{"' ~,,'indere" relcl ... i de ap~ ~i canal cu fonduri europene pe f'Cn":,d~ 2018·
2020. in '.:dell:a i,"bum;l~\iri i cal ililtii ,iqi; in oraşul Vidde.
Î" "ra~ul Videle. prinei!",l" ~ulSă de apă o _unSI;,,,i,, apa ~ublcrana. alOll1",nUlrea Cu ap~ rt'a h1anJu·
-.c prm e~tfllg"rea din puluri fOl1lle 1; O adâncime de cea 110 m. F.\istli 13 pIltu,i forJw cart'
fU'K1ioocal.a in totalitate. calitatta apei la SUIYI fi ind in p;lrametri optimI.
Apa t~tr.lSâ din puturi c"c trllflsportlull prinlr-O rqo;:a de aduCliune nouă ro:aliată din conducta
PO IIO. pusj in funqiu..., ;n anul 2013. AceasUl este ""lectat~ Într·un <Icp<uit (rezervor) cu o
c31"'citate dc 2500 mc. POlabili ~area Hpei w face prinlf-u prcclorinaO! cu hfpocloril şi trecero:a acestcia
prin stalia de fi ltrare ~i c!orinart' in1, int~ d... depozitaI'C.

Slal,a de tralal'C a apei. a fosl pu5A În fUl1Cl'unc ;" Bnul 1985. cu scopul <le li asigura locuitorilor
din oraşul Videle IIp" potabil!. In pre.a:nt sistemul de ulimcnla!'l: co apa potabil! din orn~ul Vidclc eSle
3dmini5tnll de operatorul unic judc1C1U1 APA SER V S.A .• operator care lISigură 1II:CS\e: SfT"'icii la
ni> .-luI tuturor ora~cl"r ~i muoidpiiluf din judeţ. Asociatia de dev. oltare tnlcI'ConluniUU1l T elcom13oul
di n ",are face parte ~i "raşul Vidcle deruleadi Pro iet:tul Regional de Tlo:I.\'o!l1lrC li infrastructurii de a~
~i apă uzal ~ din jud..-ţol Tclcorman. ros Med iu, .. C",irnkrea şi modcrnitaI'Ca sistcmdof de alimcnt3rt'
cu ap:\ şi canali1.arc În judelul Tcleonn3n~, proiC<:1 prin care se Vof realiza e ~tinJcri pc stră~ile
principak Jin lOIlcie de locuin!" colcctive.
R'1 ... 3U3 de alimentate cu ap;111rt: o lungime lOIala <k !9.26 km. Din tOlal ul de 4320 de locuinJ.e
CXiStC1ltC la ni\elul oraşului, 1459 suntlocuin\c oolecti,'e care Stlnl racoroau, în totalilalC la n*'-dua de
alim~nlare cu ap;l şi canalizare. ro:slul de: 2861sunt locuinle indi,iduale. Pâna În ",est moment la
slStl.'1l1ul de alimentare cu apil sunt racordate 849 locuintc indi,idualc. adid un proco:-nt de 30%.
dco3rcre in pro:/.cm SlInl in J~ru l afc lucrarile de c.,ti udeCl.''' re\eld or de alintenrure cu a~ şi clll1ali~"re
in mal multe zone Cu locuin!e mdividuak.

8.3.A LlM F.' "T AREA CU F.NF. RG IE EU:rr R I CĂ
OistribllJia energiei electrice ~ face prin linii aeriene şi sub'erane. Re\caua de distrihulie cle jOllsă
tensiune este prcponderelll În cablu in ~oncl e centrale şi În ?ollct .. dc blocuri tie I",:uin\c. fiind alcătuită
În mar{"' parte din lini i ~ubtcrane.
la ni"c!ul oraşului Vidde C~iS1~ un ..,.,mr3CI de fumizart' de energic ekelric.a incheial cu se
Tinmar Encrg)' SA. pentru O "",riuada de I an. Conlrattul a fost Îocheia! În unna ""hililici publ ice pc:
SLAP.
8.3.1.IIulllinalul publk
Ilumina"'! Public ..,IC asigural de căl.rc Distribul ie Oltenia SA Contrac1U1 penlnt folosirea
in frastructurii sistemului de di>l ribulie a "",erg;"i electrice "",nlrU rcalizaro:a SCf"iciului de lIumina_
public a fost incheiat pentru o pcrim,dJ de 40 ani În rn:Lent Primaria Viddc an: un conlrac, de Iucdrl
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mc.'ntenJnl,' Înd"·,,,t ,II ,,\ I k ..H, ,m.'~""L'«1 .., \ BIKureşt i . pc.' o pcrioad!i ,It" 63 lum. jn'<'I~lIkl l II ,1.11 .•
de :!IWK ~u I I
""temul de ,Ium",," !,uhl" rcr.n-lIm~ an<ambl ul formal din ptlllC1e de arn",!..' ...,. ,"1" , ~
d;~lribul"'. "ulll d~ II':H'I"~. lin ,i ckoric" de jooIJ Icnsiune subteranc.' !IiIu lI<'nc.onc. llmdJl i" ,1.,11'"
inS\JLatll d~ kj!3"': la p;;""inl.
e'''Puri de iluminat, accesorii. l .... nducioare, irolJ toarc, "le.. ",
annâLUri. cchip<lmcnw d~ l·..mand;t autom al iza...: şi mA5urare ulili7.al~ p("Illrtl ilummawl puh li"

,,,,,,,,,Ie,

KC"ţcaua tk iluminat public din oraşu l Vidt'le este real izată pc.' stâlpii aparţinând .oc icl~l ,i dl.·
dist ribuli,' a energiei elcrlrice CFJ S.A .. re\ea carc apartine autoritAtii publiec localc (corl'(I,ile de
iluIl,il1<lt şi cabl urile de alimemun:) şi ~re o lungime de 66 km. aco[ll'rind tO,11C str:lli1c princip.tlc
indusiv cele (lin ",nek de locuinte individ uale .

•

8.4.,\LI ;\ IEN T AR.t:A CU GA ZE NA T URAL E
lumi/arca gazelor naturale esee aslgur.ulI de c~trc SC Lngie Român ia SA.
Alirnenlarca cU gaze naturAle la ni'elul oraşu lui Vidcle este asiguratA <:ti' către se I'rtmier f::l1ergy

SA.
Re\eaua de alimcnuu-e cu gaLe natura le a O<1Işului ~t" C()nc.,,;iooată de către I'RLMlfR FNF.RGY
S.R.L. şi ~r" o lungime totală de 50,928 km . Sunt incheiate 1669 contnlcte de fumiLare a gazelor
naturnle dint", ac~ca 354 Iocuinţ" indi'lduale şi 1236 apartamente in klCuin\e ooleetll'C.

CA I' IT O I. UI" IX - PATRIMON IUl.

9. 1 PATKlMONlUt

PURU CŞ II'RI V Al'

Componenta şi intinderea patrimoniului public li privat al oraşului Videk
Potri, it legii. patrimon iul unitii]i i adminim8t iHmtoriale ~e aldituit din bunurile milbile şi
imubilc anale in proprietatea publ icA şi in proprietalea privată ale acesteia, precum şi drepturil" şi
obi ig.JIiile Cu caracter p<ltrimonial.
Domeniul public local al comundilr, nr.IŞClor şi municipii lor C')Ie alcltu it din UJ1Tllltoar..J" bunuri:
1. drumurile comunale.' icinale şi wvilc.':
2. pi"ick publice. comffi:iale, tirgurilc, obcareJ" şi parcurile publice. precum şi ~oocle de
agremrnt:
). lacun lc.' şi plajele care nu sunt declarute d" interes publ ic nalional sau jud~~an:
4. re\elele de alimentare cu ap1, canali/.lIre, termoficare, gaze, slajiile de tr,uare şi epurare a apelur
II/.ale, cu inslalaliile, con ~truqiile şi tel\'r\ufile afcl\'nl e;
5. tcrenurii( şi ~ I ăd;ril~ În care işi dcsf5şoorii activilatea consiliul loca l şi primt,ria, precum şi
institutiile puh lice de intcres local. cum sunt: teatrde, bibliotcci le. mu~eck, spitalele, policlinicile şi
altele lL'\ern~'11c.a:
6. locuintele sociale:
7. Slatuik şi monumenlele, dad nu au fost declarate de intcrcs public nalional:
8 b()l!~t i ile de orice natura ale subsolului. În star\: de zăcământ, dacA nu 3U fOSI dcclarete de
intcl':S ptlblic nll\Î<.Inal:
9. It"mlurilc cu destina{ie fOl"e$lieri, dacA nu fac pane din domen iul p,wal 01 sllItului şi dad nu
sunt prorr1dalea persoanelor fizice ori a perwanc.'lor juridice de drept privlll:
10. cimiti",le orăşcllCŞ1i şi comunale:
II. alte bunuri de uz sau de interes pLlbl ie local. declarate ca atare prin bOUuire a consiliului local,
dacă nu sunt declarat~ prin kge bunuri de Ul sau de int,,",s public nalional ori jud"tean.

J7

O.....1'lul ,k f''''prid.'''' I'uhl",., "I~'''''''' '>Iatul"i <au unilil\ilor adm;ni~r"l" "'m"",,'" "'"p'''
hU!lunl".. ~ .."', po'L,i, Il le)!" '-,,, 1" ", "",,,r., 1,,, 'um d~ u" >3U de inlere;; publ it
<"1.Ilul "'" "nil:'\;'" .lt1",,,,i'Lr:ut\·t,·nulf'alc c'en:;r!i posesia. folosinjli ~, ""I"",\ia lI"'P'-"
hunuril .... G.""', rollr;, Il kl'i, ak"lu,~",,; ,k,m.:nlUl puhllC. potrl, il !cgii.
!);,men;ul pft, a' al ,,,..~u lUI \ id.:!c eSlI' aJdiluiL din hunuri aflalc in proprielalU "ra~u lui ~i can: nu
au
p:lrle din domen iu l puhlic lloi>meniul pri" al ""le supus di'po7i,ii l".- de dr~pl comun daca prin
k~~ nu;.c pr~'cdc altfel.

lac

9.2 C m .. C t: S IO"-ARF.A . Îr.. C I ....IIFlH~ A Ş I ADYJ IN ISTRAltt: A Il l/NIJR ILUN. I)l"
l'A TN.! il l 0 ,"-:1 U LORA ŞU LUI VII) E I.t:
Bunurile din domo:n iul puhlic al ora~uJui SIlm inaliermhilc. insesizabile ~i impn:,cri plibilc, Llc nu
pot fi lnstnlinlll~. ci numai dale in admini'lrJre. c,mccsiolUllc ~u inchiriate. in conditii le legii,
Consiliu l local al ornşului Vidde hollinlŞlc ca bunuri l" ce aparrin domeniulu i puhlie de inlcres
lonl ~ fie date in administr.lJ\"B regiilor autonome şi instimtiilor publ ice. :5Ii lie wnccsionate ori
inchiriate.
•
Consili ul local hotărăşte cu privire la cump~a şi ,'ânnIrea bunurilOl'" ce
parte din dorn..niul
pri,al de interes local. in condiliik kSii.
Consiliul local poate da În folosinţli graIU;I!!. pe tL"1"lt1en limilal, imobi le din palrimoniul lor
5OCict~lilor şi inslitu1iilor de utilitate puhlicl sau de hiocfaccrc. recunosc ute ca persoane juridice. in
scopulindqllinirii unor activiilii ean' sat isfoc cerinţele cdiiln>i lor din oraş .

rac

9.3 AD:<11N IS"I'N.A REA BUN URJ LO H. A fl. ATE iN PA TRL\1UNI UI. OIl.AŞ UL U I Vll)[Lt:
Titularul dreptu lui de admin istrare po:IlC sa posede. sa folosească bunul şi să dÎspună de aeC5ta. in
cOlld i,Îile aetului prin care i-a fosl dat bunu l in admi nbtmre.
Dreplul de administrare va putea fi ~ vocat numai dacă titularul său nu işi exerci tii drepl urile ~i nu
işi executii obliga, ii le născute din actu l de transm ilCfC.
in li ti@:i ilepri.. iloareladrept uldeadm in istrare. în inst:m]ă titularu l acCS!ui drept ''lI:>1a in nume

""'1"".
in litigi i'" ~fcriloa'" Ia dn::pl ul de proprietate asupra bunului. lil ularu' drept ului de adm in istrare:
3re obliga1ia sa aral('" instafllei ci .... est~ ti tularul dreptulu i de proprietate. potri"it prevederilor Codulu i
de proccdu~ ci"'i lil,
litularul dreptu lu i de admin iSlr:11"I: nl'pull!k. În COIldiliile legii, pomlru prejudic ii 'e cauza le l'a
unnare H nl'Îndeplinirii acestei o bligali,. 1:><: asemenea. neind'1'linirca aceSlei obligalii poate alra!'e
re"ocarea dre ptulu i de ad ministran:.
in li ligiile l~ care S-3 făc ut re ferire l1n leri<Jr. oraşul VideJc C"Ste rellfe~cnlat dc consiliul local, care
da mandat scris. in fiecare ea7, [lrimurulu i, AcesI3 po:>ale de~mna un alt funclionar de , tai ~u un
avocat care să-I repre7.ime in fala instanlei. Prc\"cderil~ de mai sus sunl aplicabile ş i În litig iile
pri, iloan:: la dreptul de conccsiune. inchiriere "" u la drep1UI de propriel3tc asupra bunurilor
eoncesion~lc sau inch iriale.
Senilu\i!c 3!>Upra bun urilor din domeniul public sunl valahile numai in mlsurJ in care aceste
SCl'\ilul i sum compatihil e cu uzul SllU inl""",,,1 publie câru ia ii sunt destinate bunuri le af""tat",
Ser..·itulile valabil constilUile anterior intltri. bunului in donkniul public ~ menlin.
9.4 C OI'\Ct:SIOI'\A RE A SAU iI'\ C Il IIt IERJ::A B Ul\ŢRILOR AfLA T E 11'\ PATR IMOl' 1UL
ORAŞULIJI v lm: u :
Înch irierea bunurilor proprietate publică a ora~ulu i se aprobă, prin hOI ămrt' a consiliu lu i local. iaf
w ntl1lChll de Închiriere V 3 cuprinde clauze de nMu.-1 să asigure exploatarea bunul ui inehirim. potrivit

"

~p" lo1l c"lui :!ce,lUi" ( "ntr,,,-wl lI.- illd ,i rone ,~ pOate incheia. du pă cal. cu orice persoun:, li / le, ','"
Jurid K" . ..."",in,l " '" , u t" " ,,_ ,le ~JI '" l;tubn, I d"'p!ul ui d ~ pr<Jpri~law sau de administrare
Co"~~si"" ar~,, "'" i"d\irin,,~ hunuri lor proprietate pu blică ~~ fuc~ prin !i('ilalie pu l,Ii", .. '"
c ('ndiţiik kgl1. ~um d" ;n~U""lc din inchirierea ",u din e()nc~~i ()nilr~H bunuri lor proprietate p"h l<,-:"l ".
fae. dupii ~a/," \C'n;! la t>u gew l de stat sau la bugetele locak
1 nit:'il;!c 3d iTlin i S! n!tiv ·leritorial~ pO! da im"bi l.. din patrimoniul lor. in folosinjă. grauHU. pe
t~rmen limital. [l<'rwand", Juridic.. IlIră scop lucrat ;v. care desfllşoară activi\a\~ d~ bin~bn'''' " '" ,k
ul i l i tat~ publică, " ri serviciilor publ ice.

CAPITOLUL X - COOtERA-'U~A INTERNĂ ŞI I NTERNAŢIO .... ALĂ
10. 1. COOI' F.RAREA I N TERNĂ

Pc plan local. Primiiria ora~ului Videle-are rd alii de cooperare permanentă cu C,-,n~iliul Jud~\ean
Tc!oonnan şi cu lnst i wţia PreftXWlui - Judejulll'leorman, r3lXlMurilc dint~ acestea fi ind reglementate
dc Legea nr, 215f200 1 a administraţiei puhlke ]()eal~. Dc asemenea. Prim1ria oraşu l ui Videle "re
relaţii dc cooperare. cure vizeazii suhi~'Ctc SpE:c,ilice. cu departamente di n cadrul GU"emului Rom';niei.
pra:um şi cu organe şi organisme descentra]i7at~ ale statului in terilllri u,
Cousi];ul Local f!O'lk hmiiri e.,0l"'mrea sau asocierea cu persoane juridice ",miln~ sau străine.
Ol\lG_uri. autoritii\i ale administraţiei publicc locale din ţară sau străiniitate, poate adcra la asociaţii
na\ionalc sau imcmaJionale. în vederea promovării unor interese comune. potrivit legii.
Oraşul Yidele particip~. prin Con,iliul local al oraşului Vi dele. ca membru 1n cadrul
G",pu l de Ac\iune Localii"' Inima Giurgiu!ui -lan! Neajlovului şi a Câlni~t~i.

Awciaţici

10.2. COOPERARE A IN n: RNAT10NALĂ
Ora~ol ",te Înlmlit cu localitatea Lyaskovi t5 din Republica Bul~aria cu care eolaoorează pentru
depunerea unor proiecte comune În cadrul P",gr~mului de cooperare transfronta] ieră Român ia
llulgaria. cum ar fi "ro,'eşti de cu lturii. istoric şi naturii".

CAP ITOL UL XI - PA RTI UI::LI:: I'O UTICE

ŞI

SIN DI CA TELE

1l.1.PARTIDEU~ POLITI CE CARE ACTIVEAZĂ ÎN ORAŞUL VIJ)ELl: SIJNT:

- Part idul Social Democrat (I'.S.))·I
- Part idu l NaJional Li""ral (r.N.LI
-Partidu l Alian\lll.ibcral ilor şi Democraţ ilor (ALDE)
_ Partidul M i şcarea Populară (PMP)
11.2. în oraşu l Videle sindicatele ,unt organizatc În unităţi le c<;onomice. În unitl\li de
invă\ămâm, sănătate. administn!lie publică şi sindica\ul pemionari lur Videlc. carc sunt afi liate la
feder3liile naji,-,nak.

,.,
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12.1.IIAM;\ I . ( II{ ,\~I! I .ll V II H:L .~

Oraşul Vidde e,Te un;tal~ ",Imini,lrmiv . l~ril<lTiaIă de rang HI. conform pre"c.knl", 1 q: "
nr.35112001 pri.ind arm)bm~a [,lanului d~ ~m~najar" a kritoriului national-Scqiunea ,[ IV J 1~"I<'''Lua
de locahlăl i,

12.2.STDIA
În,emncle oraşului Videle slmtreprezemate de Slema oraşului Videle apmhată prin Hotărâre
•
Gu,·cm,
Slema reprezinlii un SCUl tăiai a,'ând pmka ,uperioanl despicat;) şi lotul incadrat de o bordură
de aur gi"maL in partea superioanl pc albastru, două săbii În<:rucijOltl! d~ argint. in partea sl,ingă pc
albaslrll o sondă flancat" de doua spicI! d~ aur. in ,âmpul infaior, pc lond roŞII lin stejar narural.Sculul
e~te limbrm de o coroană nalurală formatl din l",i lurnuri.
•
d~

12.3.ATRlUUlftEA Ş I SC IlIMUARE A DENUM IRILOR DE STRĂz I.
OlHtCT IVE In: H\TERf.S PUBLIC LOCAL

I'JI::TI::

ŞI

Modalitawa de atribuire şi sch imbare a denWllirilor de slrăzi. pi,,\<, şi de obieclive de interes
p-ublic local. CS!e aprol:>ală de dU", C(lIl,i li,,1 I ~>cal al orşului Videle. polrivil prevederilor O.G.
nr.6312002 privind alribui",a >au ",himbm"a de denumiri . aprobată. co modificările şi completările
ulterioare, prin L~gea nr. 4812003. eu avizul oblig3loriu al Comi,iei Judelene dl! Atribuire de
D"numiri,
CAPITOLUL XIII- TITL URI ONORIFl CF.
Till ul •• CETĂTEAN DE ONOARE" r~pr"zinlii ""a mai Înallă distinqie civică acordată de căt re
Consihul Loc~ l ~I oraş\l l ui Videle. conform Regulamentului aprobat prin He L nr , 16/30.03.2012 pcnlnl:
a) pcrsonalitii,i cu reeun03şt"rC nalională sau universala care şi·au pus amprenta a5Up,<l de7v(lltării
"""iului Videle şi a ,magi nii acC'Stu ia;
b) pcrsonalit!!!i care. I'nn rea lizArile lor d~'Oscbite, au contribuit la prestigiul oraşului Vidc1c. in
!ml'i şi in străinătate;
e) persoane care. prin ~C\iunik lor. au prcirniirn pinat producerea de evenimeme <k,,~ebit d~ gr"dW
53U prin saeri tlciul lor au salvat viciile concetă\eni lor lor;
d) pcl'SOllne care. prin acţ iun ile lor, au pr"du~ o Îmbunătă!ire semnif,cativă a condiJiilor de viaJfI
ale locuitorilor oraşu lui Vidd~ ;
el fo~ti de,inuli polit ic sau veterani de mzboi care. prin activitatea 1", u lt"ri"ară .au contribu it la
imaginea poLitivă a oraşului Videle;
f) sport ivi. care au " b\ inut rezultate deosebit" În competi,;; sportive.
Titlul se amrdă la propu nerea Primarului oraşului Videle. pc ba7.a unor d,>cumente tCrrleinie
fundamentate. Ti llul de "Cctălean de Onoare" :,1 ol""dşului Vidd" Sot poat~ acorda mât persoanelor in
vial". c:il şi post-mort~m.
În situajia in care după acordarea til lul ui de CClă\e3n de onoare, persoana in C1UI Ză e,t~ wndamnatl
defi nitiv şi irevocabil pentru fapte necompmibile tu calitate3 de celă!ean de onom: sau SI: con~wtă că a
dcst~ural ad;vităti o~tile pentru oraşul Vidck Consiliul L<xal. Ia propunerea primaru lui poate
r~tragc ti( lul ele cetă!c~n de onoare.
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C\ I' ITOIII XI \ "(,()'\ SI I.TARF.ACETĂŢE~ILOR
FOIt,\ lr IJE(O "~ l i LTAI(~: I'IIlUC\
Ccrăte";; ","~ul", V,<ld~ POl li co",,,lt"I' În probleme de ,nteres deosebit ale com"n'I~\" pnn
n:I",cmlum. În con<liti,1e Legii nr ,JI2000, f>e la,,!!ă CMUri te e~l're' I'rc\ăLutc dc kg~. rc.lcn:nJu,nul
Ula, poate f, organizat pemru obiective, aqiuni de ;mere, major care pot influenta \iala ş i "eti"ital..:"
locuitori lor "ra~ul", ,;.au pot mod ifica radical infrastructura şi dotările urbane ale oruşului .
I'mhlcmck supuse referendumului loc31 se stabilesc de Consiliul ].""'11 al oraşului Vidclc'. după
,'al.. b propunerea prima rului.
Cet~lenii sunt chemati 0;.1. S<: I'mnunt~ I'rin" OA'"",u'l\'lrasupra problemei supuse referendunllllui,
,kd7iin<l cu majuritatca "oturilor valabil exprimate la nivclul unităt i i adm in istrdti\' -te, iwriale
respect,,·c.
Cet~Jenii oraşului pot ii consultat; ~i prin a<iunări cci!i]cnqli organizate pc caniere şi străzi.
Convocarea şi organi/area a<iun~rilor cct~\eneşti se face dc c~trc primar. Ia tniţiativ3 acestuia ori a unei
treimi d in numă'ul consi li erilu' in functie. Convocarea adunilrilor cctă!cncşti se face prin a<lucerea la
ctHH \Ştintă puhlid a !icopului. datci şi a 10u,luL unde urmeazA să se desfaşoare a~e,,",la.
Adu""rea cctăJc"easei! este valabil co"" imit,; in P,""Zenl3 maj"riIă]ii rcpre.<Cntalllilor fam iliilor ~;
adoptă propuneri cu maj"ritatell ~e1"r prcL~n]i. I'ropuncrile se con semncală ,ntr-un proces \"emal ~i '"
in a im~ază primarului. care le va supune dezbaterii oon,iliului loc .. 1 În prima şedinlă. în \'roerca
stabi lirii modalităji]or concrete <le reali/are şi <le finantare. dacă estc cazul. Solulia a<loptatii de
consiliul loca! se aduce la cunoştintă publ ică prin tpij a secretarulu; oraşului.

Prezentul stalU! a fosl elaborat in lem~iul pr~,ederilo, Ordonanle; Guvernului nr.531l6 august
2002. privi nd Statului - cadru al unit~]ilor administrativ teritoriale, cu modificările ~; completările
ult",i""", şi cuprinde date şi elemente specifice call' indivi<lualizea/li oraşul Vidcle În raport cu
celda lte localită,i din Român ia,

DIRECTOR [Xl::C UT IV_
RMulcscu Florin

,
Întocm it,
P ima Nina luliana

•
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