
LA VIDELE 

 

             ZIUA VETERANILOR DE RǍZBOI ,  

                                 MARCATǍ CU DEOSEBIT  RESPECT FAȚǍ DE EROII  ORAŞULUI ! 

 

      Vineri , 27.04.2012 , cu ocazia apropierii  Zilei Veteranilor de Război , 

Primarul Oraşului Videle , Domnul Lucian MILITARU , alături de Consiliul Local 

VIDELE au cinstit această zi într-un mod cu totul aparte faţă de ceilalţi ani , şi 

anume prin conferirea  TITLULUI  DE  CETĂŢEAN  DE  ONOARE  veteranilor de 

război decoraţi pe front : Popa M. Gheorghe , Pătraşcu Gheorghe , Predica 

Gheorghe şi Mare M. Tudor. 

                     Acestea sunt primele titluri  din istoria oraşului Videle! 

      Totodată au fost oferite diplome aniversare şi plachete atât veteranilor 

prezenţi cât şi foştilor primari Ştefan Deculescu şi Ion Raportaru , pentru 

activitatea desfăşurată ȋn slujba cetățenilor oraşului , precum şi Domnului 

Locotenent- Colonel Ion Ciobanu . 

     Evenimentul a început prin primirea călduroasă de care au avut parte 

veteranii şi văduvele veteranilor de război , întâmpinându-i chiar primarul 

localităţii , având loc un schimb de replici izvorâte din suflet , dovadă a 

respectului reciproc şi emoţiei ce a marcat evenimentul. 

 

 

 

 

 



         

 

        

 

 

               Primirea invitaților  

Trecutul şi Prezentul ȋntr-un moment istoric: 

Primirea Domnului Ştefan Deculescu , fostul primar al 
oraşului Videle 

 

 



        

   

 

 

 

            De asemenea , s-au acordat diplome aniversare şi celorlalți veterani , 

chiar dacă unii dintre aceştia nu au putut fi prezenţi datorită problemelor de 

sănătate , astfel încât întregul eveniment s-a putut adresa tuturor invitaţilor de 

onoare.                                                         

    Consiliul Local reunit 



 

      Mesajul Primarului , plin de substanţă şi onestitate, a fost acela de a înţelege 

din această filă de istorie scrisă ,  faptul că numai  prin pioşenie  putem  

răscumpăra  actele de eroism  ale acestor oameni care şi-au sacrificat viaţa 

pentru a crea un Viitor pe care noi îl numim Prezent , şi că este datoria morală a 

oricărui lider de a reacţiona la rezonanţa  pe care glasul istoriei o  impune . 

       În  încheierea discursurilor , Preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război 

Videle ,   Domnul Gheorghe Toma , a ţinut să mulţumească tuturor acelora care 

s-au implicat  în organizarea acestui eveniment  dar şi  pentru sprijinirea  

bătrânilor care au luptat pentru libertatea noastră , astfel încât  ceea ce pentru 

Videle a însemnat o onoare în acordarea acestor titluri , să constituie 

configuraţia mulţumirii societăţii faţă de croirea democraţiei  şi o recunoaştere a 

drepturilor veteranilor.  

 

 



                             

        

              

 

 

               Ziua a continuat printr-un dineu oferit veteranilor şi consilierilor locali ,  

de către Primăria oraşului Videle , astfel încât să se ȋnchege relaţia bilaterală  

între aleşii locali  şi cei pe care Destinul i-a ales să înfrunte perioadele cele mai 

negre , tocmai pentru a se învaţa faptul că  Prezentul a fost plătit cu sânge şi 

acte de eroism , iar buna guvernanță se poate adjudeca numai prin însuşirea 

istoriei. 

 

Discursul Preşedintelui Asociației Veteranilor de Război Videle, 

                                       Domnul Gheorghe Toma 



 

 

CINSTIREA VETERANILOR ŞI AMINTIRII ACESTORA PRIN CEREMONIALUL 

DEPUNERII COROANELOR LA MONUMENTUL EROILOR MARTIRI 

 

          Acordând o mare atenţie săptămânii care a marcat Ziua Veteranilor de 

Război ,  Primarul oraşului Videle a insistat asupra comemorării actelor de 

eroism a bravilor militari printr-un Te Deum la Monumentul Eroilor Martiri , 

precum şi prin ceremonialul  depunerii  de coroane . 

       Ca de fiecare dată , domnia sa a ţinut să adreseze câteva cuvinte din suflet , 

către bătrânii oraşului faţă de care poartă un deosebit respect , iar emoţia 

momentului s-a resimţit atât în discursul său cât şi prin lacrimile vărsate de 

mulţime  ca efect al recunoaşterii pe care primarul o impune prin propriul 

exemplu. 

 



                

         Discursul Primarului oraşului Videle 

                       

          

      La ceremonial au depus coroane şi jerbe atât instituţiile statului cât şi 

partidele politice , astfel pacea şi bună înţelegere au oferit acestei zile o nuanţă  

de patriotism , întocmai cu doleanţele veteranilor.   

             Veşnica pomenire 



      

 

 

 

 

                                                        

 

 

  

                      



 

                                                     

 

 

 

      Jandarmeria Videle 

  Poliția Locală Videle 

 



                                                     

 

 

 

I.S.U. VIDELE 

 

POLIȚIA ROMÂNǍ VIDELE 

 



 

 

 

 

 

 

 

       S.C.PUBLISERV VIDELE-POENI S.R.L. 

S.C. SPITALUL ORǍŞENESC S.R.L. 

VIDELE 



 

 

         

      

 

                                C.A.R.P. VIDELE 

O.M.V. PETROM VIDELE 
 



 

 

 

Şcolile Generale 1 şi 3 VIDELE 

      G.S.T. VIDELE 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDUL SOCIAL 

DEMOCRAT  

Organizația Videle 

 



 

  

 

 

<< EROI AU FOST, EROI SUNT ȊNCǍ! >> 


