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În mod cu totul special, anul acesta luna 
august a început și s-a încheiat pentru 
administrația publică locală cu același tip 
de acțiuni, comemorative. Tradiționalul 
ceremonial dedicat memoriei tuturor 
minerilor care s-au sacrificat în adâncuri 
organizat de Schimbarea la Față a fost 
egalat – sau chiar depășit anul acesta, de 
Memorialul Centenarului intrării României 
în Primul Război Mondial. 
 
În urmă cu o sută de ani, în timp ce în 
subteranul minei Vulcan se pierea pentru 
cărbune, sus în Pasul Vîlcan, la cota 1621 
m se murea vitejește în luptele care au dat 
în cele din urmă cel mai măreț ideal al 
românilor: Unirea de la 1 decembrie 1918. 
Am considerat că este o datorie de onoare 
și de demnitate patriotică să pregătim cum 
se cuvine momentul de împlinire a unui 
centenar de când în tranșeele din Pasul 
Vîlcan, a început lupta pentru unire, pentru 
libertate. În acest scop am reușit ca în 
decurs de două săptămâni să croim un 
drum mai bun până la locul monumentului 
dedicat acestui moment – 27 august 2016. 
 

În paralel cu aceste manifestări, activitatea 
de obținere de fonduri pentru continuarea 
proiectelor de dezvoltare locală din cadrul 
biroului dedicat special acestui scop, 

rămâne una susținută, pe agenda de lucru 
afându-se mai multe proiecte, în diferite 
etape de implementare. 
 
Lucrările de anvelopare a spitalului și de 
execuție a primului bloc de locuințe 
sociale de la Dincă sunt în această 
perioadă destul de avansate, cu țintă de 
finalizare până la finele acestui an. 
 
Nu în cele din urmă, hotărârile adoptate în 
luna august de Consiliul Local, pun în 
evidență preocuparea executivului pentru 
armonizarea tuturor aspectelor care intră 
în responsabilitatea organizării și derulării 
activității administrației publice locale. 
 
Mulțumesc tuturor vulcănenilor care au 
fost alături de administrație și în decursul 
acestei luni și doresc tuturor cititorilor 
multă sănătate și bineînțeles, lectură 
plăcută. 
 

Gheorghe ILE 

Primarul municipiului Vulcan 
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CE AU HOTĂRÂT CONSILIERII LOCALI ÎN LUNA AUGUST? 
Pe parcursul lunii august Consiliul Local 
s-a întrunit de două ori, numărul 
proiectelor de hotărâre propuse de 
executiv fiind considerabil față de alte 
ședințe, ordinare sau extraordinare. 
 
În 3 august s-a desfășurat ședința 
extraordinară prin care au fost promovate și 
adoptate următoarele proiecte de hotărâri: 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 
2.PROIECT DE HOTĂRÂREprivind 
aprobarea Studiului de fezabilitate,   
proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-
economici ai Sistemului de management 
integrat al deșeurilor din activități de 
construcții și demolări generate de 
populația județului Hunedoara. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  Pentru 
modificarea H.C.L. nr. 13/2016 privind 
aprobarea programului acţiunilor culturale,  
ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement 
pentru anul 2016, 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  
modificarea H.C.L nr. 40/2016 privind 
înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal   
“Mihai  Viteazu”  Vulcan . 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 
La punctul nr. 4 a fost votată și noua 
structură de conducere a noului club 
sportiv. Până la alegerea definitivă a fost 
desemnat ca Președinte interimar Daniel 
Duna (pentru o perioadă de 6 luni), 
căruia i se alătură în Consiliul de 
Administrație consilierii locali: 
Constantin Dragu și Vasile Pop. 
 
În ultima joi din lună s-a derulat și ședința 
ordinară a Consiliului Local, cu o ordine de 
zi foarte generoasă. Nu mai puțin de 19 
puncte, dintre care două rapoarte și 17 
proiecte de hotărâri, după cum urmează: 
 
1.RAPORT privind activitatea desfăşurată 
de asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav pe semestrul I al anului 
2016. 
 
2.RAPORTprivindactivitatea asistenţilor 
comunitari pe semestrul I anul 2016. 
 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2016. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  
aprobarea execuţiei bugetare aferentă trim. 
II al exerciţiului bugetar 2016. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  
asumarea obligaţiilor şi condiţiilor prevăzute 
în Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 
50/2016. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  
aprobarea Strategiei de eficienţă energetică 
a municipiului Vulcan pentru perioada 2016 
– 2022 cf. Legii 121/2014 (Progamul de  
îmbunătăţire a eficienţei energetic aferent 
localităţilor cu o populaţie mai mare de 
20.000 locuitori conf.art.9 (13) din legea nr. 
121/2014). 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  
angajarea unui avocet pentru a reprezenta 
interesele Primăriei Municipiului Vulcan în 
dosarul cu nr. 3757/97/2016. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  
aprobarea participării Consiliului Local  
Vulcan în calitate de partener al Filialei 
Crucea Roşie jud. Hunedoara – subfiliala 
Vulcan în cadrul proiectului româno-german 
„Şcoala după şcoală”. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
 
 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  
desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Vulcan în Adunarea Generală a  
Acţionarilor la S.C APA SERV VALEA  
JIULUI S.A. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
În urma votului majorității, au fost 
desemnați să facă parte din AGA Apaserv: 
MERIȘANU CRISTIAN și ȘCHIOPU IOAN 
DOREL. 
 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  
desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Vulcan în Consiliul de administraţie la 
unităţile de învăţământ de pe raza  
municipiului Vulcan.  
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan. 
În urma votului majorității, au fost 
desemnați următorii consilieri locali:  
ANDRAŞ EMIL SERGIU ,BĂLŢATU 
GEORGE ,PETCULESCU PETRE DAN, 
BARBU POMPILIU, BOŢOROGA 
DANIELA, IZSAK CRISTINA ,BĂDĂU 
ADRIAN BOGDAN . 
 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  
desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Vulcan în Comisia pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii la unităţile de  
învăţământ de pe raza municipiului Vulcan. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
În urma votului majorității au fost desemnați 
să facă parte din această comisie:  
BĂNCILĂ DORINA, ȘCHIOPU IOAN 
DOREL, GOVOR FLORIN 
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Două lucrări ample dedicate clădirilor din municipiu se află în această perioadă la 
un grad de execuție de peste 
70%. 
 
Conform graficului de lucrări, 
până la sfârșitul acestui an vor fi 
realizate în procent de 100%. 
 
Este vorba despre lucrarea de 
anvelopare termică a Spitalului 
municipal Vulcan, lucrare 
realizată în co-finanțare UNDP - 
Consiliul Local Vulcan și 
reabilitarea căminului 1 de la 
Dincă, în vederea realizării de 
locuințe sociale.  

CE AU HOTĂRÂT CONSILIERII LOCALI ÎN LUNA AUGUST? 
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
constituirea Comisiei locale de ordine 
publică la nivelul municipiului Vulcan. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
În urma votului majorității au fost desemnați 
să facă parte din această comisie: 
GHEORGHE ILE, TOMA MIHU, MIHAI 
MEZABROVSCHI, RODICA PETER, 
DRAGU PETRICĂ CONSTANTIN, POP 
VASILE, PETCULESCU PETRE DAN 
 
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie 
a lucrărilor şi publicaţiilor pentru care 
urmează să se acorde sprijin financiar. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan. 
 
În urma votului majorității au fost desemnați 
să facă parte din această comisie: 
MERIŞANU CRISTIAN, BARBU 
POMPILIU, IZSAK CRISTINA - ŞTEFANIA,  
SCHIOPU IOAN – DOREL, BOŢOROGA 
DANIELA 
 
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
constituirea unităţii locale de sprijin pentru 
combaterea bolilor transmisibile ale 
animalelor şi a zoonozelor în municipiul 
Vulcan.  
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan. 
 
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea H.C.L nr. 61/ 2014 privind 
aprobarea Planului Local de Acţiune pentru 
incluziunea minorităţii romilor.  
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
 
 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul “Modernizarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara 
(Valea Jiului) - 2014-2020”. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
 
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea cofinanţării Proiectului 
“Modernizare infrastructură de apă şi apă 
uzată în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 
2014 – 2020”. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

 
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
punerea la dispoziţia proiectului 
“Modernizare infrastructură de apă şi apă 
uzată în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 
2014 – 2020” a terenului pentru construcţia 
şi reabilitarea investiţiilor aferente acestuia.  
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
 
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 
2016.  
Inițiator: Primarul municipiului Vulcan 

LUCRĂRI PUBLICE CU GRAD DE EXECUȚIE 
PESTE 70% 



 

Info-Adminisrație 

BIROUL PENTRU PROIECTE DE DEZVOLTARE LOCALĂ – CU FINANȚARE NAȚIONALĂ 
ȘI INTERNAȚIONALĂ 
Deși ritmul de lucru al personalului 
din cadrul acestui birou este același 
ca și până acum, ritmul de 
implementare a proiectelor 
promovate de executiv și aprobate 
de legislativ, este mai mic decât în 
anii anteriori, în legătură directă cu 
ritmul finanțărilor, mai ales a celor de 
la Uniunea Europeană. Pe agenda de 
lucru a acestui birou cele mai 
importante repere ale prezentului 
vizează investitii derulate de 
municipalitate, aflate în diferite etape 
de evoluție. 

MODERNIZARE STRĂZI, 
TROTUARE ȘI ALEI RUTIERE IN 
ZONA LICEU – CENTRU VECHI 
- ETAPA 2.  
În prezent se derulează procedura de 
licitație a lucrării. 6 firme au depus 
ofertele electronice. Conform procedurii 
de achiziție și în cazul în care totul 
decurge normal, în luna septembrie se 
va face atribuirea contractului. Ținând 
cont de valoarea apreciabilă a lucrării, 
estimată la 2.542.405,40 fara TVA.(. 
Primăria a depus fisa de proiect si pe 
fonduri guvernamentale- Programul 
National de Dezvoltare Locala-PNDL- 
exact ca în cazul proiectului de  
Modernizarea a infrastructurii din zona 
Cocosvar. 
Obținerea acestor fonduri 
guvernamentale ar ușura foarte mult 
efortul financiar al comunității în cazul 
acestei lucrări de anvergură. 

MODERNIZAREA 
AMBULATORIULUI MUNICIPAL 
VULCAN  
Suntem în faza întocmirii documentatiei 
tehnice în vederea obținerii de fonduri 
dedicate domeniului sănătății. Sunt 
așteptate ghidurile de finanțare pe care 
Ministerul Sănătății le va publica în 
cursul lunii octombrie, ceea ce ne va 
permite ca în primăvara 2017 să 
depunem cererea de finantare pe 
fonduri europene. Ambulatoriul va fi 
reabilitat si dotat cu aparatura de ultima 
generatie. 
 
 

REABILITARE TERENURI 
DEGRADATE 
Este vorba despre 2 terenuri din laterala 
Primăriei și terenul aferent unui loc de 
joacă pentru copii, situat pe strada 
Traian. Suntem în etapa atribuirii 
contractului de proiectare pentru aceste 
lucrări, mai precis punerea la punct a 
tuturor documentelor de proprietate 
asupra acestor terenuri, pentru a putea 
apoi obține finanțările necesare, tot din 
surse europene. În vederea lansării 
acestui proiect, administrația locală 
trebuie să actualizeze Strategia de 
Dezvoltare Locală. 

REABILITAREA TERMICĂ A 
BLOCURI DIN MUNICIPIUL 
VULCAN 
După discuțiile avute cu reprezentanții 
Asociațiilor de Proprietari, demarate din 
luna martie, locatarii unui număr de 5 
blocuri au depus solicitare pentru prima 
etapă de finanațre, care  este compusă 
din trei surse: 60% fonduri europene, 
25% asociatia de proprietari si 15% 
buget local. Deci vorbim practic de o co-
finanțare în care locatarii își rezolvă o 
problemă cu mai multe aspecte: 
conformt termic și reducerea 
cheltuielilor cu energia termică, cu doar 
25% din costul unei astfel de lucrări. 
• B-dul Mihai Viteazu Bl. 44 
(sc.A,B,C,D,E), nivel M+4 (3 scari sc A, 
B, C), suprafata construita 657mp,  
nivel M+3 (2 scari D, E), suprafata 
construita 455mp, data receptiei 
01.01.1988 si 01.12.1988, acoperis tip 

tigla.  
• B-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. D5 (sc. 
I, sc. II)  nivel P+8, suprafață construită 
602mp, data recepției 30.11.1966, 
acoperiș tip terasă  
• Str. Nicolae Titulescu, Nr. 69, bl. D9 
(sc.I, sc.II) nivel P+8, suprafață 
construită 602mp, data recepției 
27.12.1967, acoperiș tip terasă 
• Str. Şt. O. Iosif, Nr. 5, Bl.5,  nivel 
P+10, suprafață construită 298mp, data 
recepției 28.04.1975, acoperiș tip terasă  
• Str. Fântânelor, nr. 1, bl. T nivel P+4, 
suprafață construită 505, data recepției 
30.06.1983, acoperiș tip țiglă. 
După expirarea datei de depunere de 
solicitări, au mai fost înregistrate câteva 
cereri și de la alte blocuri, însă 
depășirea datei limită nu le-a permis 
accesul la această finanțare. Vestea 
bună pentru cei din urmă este că vor 
putea aplica pentru a obține fondurile 
necesare într-o posibilă etapă a doua 
de finanțare. 

Este important de reținut că 
finanţările europene din perioada 
2014-2020 sunt foarte restrictive, 
condiţiile de accesare sunt cu mult 
mai dificile iar banii europeni sunt tot 
mai greu de accesat.  

Solicităm și pe această cale 
colaborare cu cetățenii din blocurile 
care vor fi reabilitate care trebuie să 
înțeleagă importanța proiectului și 
faptul că lipsa cooperării poate duce 
la pierderea finanțării. 
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ZIUA MINERULUI – TRADIȚIA CONTINUĂ 
Și anul acesta am reușit să fim 
prezenți la Statuia Minerului din 
Vulcan, în ziua Schimbării la Față a 
Domnului, zi care coincide cu unul 
dintre cele mai dramatice momente 
din istoria mineritului din ValeaJiului: 
greva minerilor de la Lupeni, 6 august 
1929. 
 
Celor uciși atunci pentru drepturile lor 
li s-au adăugat zeci și zeci de suflete 
care au plătit prețul suprem pentru 
munca în adâncuri. Lor li se cuvine 
respectul și recunoștința noastră 
eternă. 
 
Mulțumesc tuturor celor ce au înțeles 
că această zi ne obligă să avem o 
atitudine plină de respect, bună-
cuviință și mai presus de toate, de 
curată aducere aminte a tuturor 
sacrificiilor pe care mineritul le-a cerut 
de-a lungulanilor. 
 
Am spus în cuvântul meu că mina nu 
a ales funcțiile victimelor. De-a lungul 
anilor au pierit în mină și mineri și 
maiștri și ingineri. Mina nu alege. 
Spunea președintele Sindicatului E.M. 
Vulcan, domnul Calimandruc, că 
putem cunoaște numărul victimelor de 
la mina Vulcan, doar din 1986 
încoace. Peste 100. 
 

Este limpede că în cei peste 150 de 
ani de minerit, au fost sute de truditori 
ai galeriilor, care nu s-au mai întors 
acasă la familiile lor. Pentru toți 
aceștia, pentru cei ce au luptat cu 
prețul vieții sau al libertății pentru 
drepturile minerilor, omagiul meu și 

toată recunoștința. 
Exemplul nostru reprezintă modelul pe 
care generațiile care vin după noi îl 
vor prelua și duce mai departe, iar în 
ceea ce mă privește voi veghea în 

urbea pe care o conduc, ca respectul 
față de mineri să fie cel meritat. 
 

Noroc bun ! 
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MAI ÎNTÂI DRUMUL... 
Iubitorii de off-road știu cum arăta în 
urmă cu mai puțin de 2 săptămâni 
drumul din Pasul Vîlcan către Gorj. Un 
traseu autentic de sporturi extreme. 
 
N-am fi reușit niciodată să organizăm 
evenimentul din 27 august cu o astfel 
de cale de acces. Ne-am mobilizat la 
maxim și am reușit în câteva săptămâni 
să deschidem un drum accesibil pentru 
orice ( sau aproape orice) tip de 
autoturism. 
 
N-a fost deloc ușor și categoric încă se 
mai poate lucra. Îi lăsăm însă pe 
proprietarii drumului, Consiliile Județene 
Hunedoara și Gorj să continue ce am 

început noi, în acord cu promisiunea 
făcută de cei doi președinți: Laurențiu 
Nistor și Cosmin Popescu, cu ocazia 
memorialului din 27 august. Aceea că la 

anul vom urca pe asfalt până la 
monumentul inaugurat la sfârșit de 
august 2016. 

Evenimentul derulat sâmbătă, 27 
august 2016 în Pasul Vîlcan, cu 
prilejul dezvelirii Memorialului 
dedicat Centenarului Primului 
Război Mondial a fost dublat de un 
alt eveniment la înălțime organizat 
de Primăria și Consiliul local al 
municipiului Vulcan. Este vorba 
despre ediția din acest an a deja 
tradiționalului eveniment sportiv 
derulat sub genericul ”Castelul din 
Carpați”. 
 
Potrivit primarului municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile, începând cu 
acest an, acest tradiționa maraton 
sportiv din Pasul Vîlcan, care poartă 
titlul generic al proiectului de 
dezvoltare a turismului în 
municipiul  Vulcan, se va desfășura 
constant, în ultima duminică din 
luna august. 

La ediția din acest an, au fost 
prezenți peste 30 de marathoniști și 
bicicliști care au trecut cu bine linia 
de sosire, urcată la cota 1612 m, în 
zona pe care a fost ridicat 
Memorialul închinat ostașilor căzuți 
în Primul Război Mondial în lupele 
din Pasul Vîlcanului. 
 
La proba de maraton, câștigătorii 
din ”Castelul din Carpați” au fost: 
La Categoria Băieți 18 – 30 ani: 
Locul I – MITRICĂ LEONARD 
Locul II – DIACONU NICU ȘTEFAN 
Locul III – RÎMNICEANU VIOREL 
La Categoria Băieți 31 – 45 ani: 
Locul I – LUNGU MARIAN 
Locul II – CORCHIE VASILE 
Locul III – LABĂ LUCIAN 
La Categoria Băieți peste 45 ani: 
Locul I – TECAR TĂNASE 
Locul II – ROMAN VALENTIN 

Locul III – VIZITIU BENIAMIN 
La Categoria Fete 18 – 30 ani 
Locul I – BUZGAN CRINA 
Locul II – BUCUR MIHAELA 
 
În competiția de mountain bike, cei 
mai buni cicliști s-au dovedit a fi: 
La Categoria Băieți 16 – 25 ani: 
Locul I – MITITELU ANDREI 
Locul II – CHIRIAC IONUȚ ALIN 

Locul III – SZABO ERVIN 
La Categoria Băieți 26 – 35 ani: 
Locul I – SEREȘ ADRIAN 
Locul II – VASS DENEȘ 
Locul III – PREDA IOAN 
La Categoria Fete 16 – 25 ani: 
Locul I – IZVORAN ANDREEA 
Fete peste 35 ani: 
Locul I – BODESCU ELENA. 
 

Campioni în... ”Castelul din Carpați” 
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MEMORIALUL CENTENARULUI LUPTELOR DIN PASUL VÎLCAN – cota 1621 m 

Am știut de la bun început că 
acest eveniment va avea un 
impact deosebit și că va 
atrage un număr mare de 
participanți. Noi ne-am făcut 
datoria invitând pe toți cei ce 
am considerat că rezonează 
cu acest tip de manifestare, în 
centrul căreia am așezat 
recunoștința și respectul față 
de sacrificiul ostașilor români 
care și-au dat viața pentru 
idealul de unire al tuturor 
românilor. 
 
Când am hotărât că trebuie 
marcat acest moment crucial 
pentru destinul României – 
intrarea țării noastre în Primul 
Război Mondial la 27 august 
2016 prin luptele din Pasul 
Vîlcan, ne-am întrebat 
împreună cu principalul 
susținător al acestui 
eveniment, d-l Emil Părău, 
unde anume este bine să-l 
facem. Unde este locul? ... ne
-am dat ușor seama unde 
este datorită urmelor vizibile 
ale tranșeelor din luptele de 
acum 100 de ani. 
 
Am stabilit că efortul nostru 
trebuie să se concretizeze într
-un monument dedicat 
acestui episod din istoria 
neamului românesc. 

Alături de simbolul de căpătâi 
al creștinismului – crucea 
Mântuitorului Iisus Hristos, au 
fost ridicate două busturi, ale 
Generalului Ion Culcer- 
Comandantul Armatei I și al 
Colonelului Dumitru 
Cocorăscu, Comandantul 
Brigadei 21 de Infanterie. 

POPOR, BISERICĂ ȘI ARMATĂ 



Info-Comunitate 

MEMORIALUL CENTENARULUI LUPTELOR DIN PASUL VÎLCAN – cota 1621 m 

Cu sprijinul direct al ofițerilor în 
retragere și rezervă care s-au implicat 
în organizarea și desfășurarea acestui 
eveniment excepțional ( în mod 
deosebit colonel (r) Virgil Sanda, 
colonel (r) Constantin Fulga și colonel 
(r) Ioan Moldovan, am beneficiat și de o 
trupă de ostași români, îmbrăcați în 
uniformele militare de acum un secol, 
trupă condusă de sublocotenent 
Ecaterina Teodoroiu și îndrumată de 
colonel (r) Stelică Cojocaru din Bacău. 
 
În rest, totul a venit de la sine. Inclusiv 
vremea... care a fost și de această 

dată ...perfectă. Soborul de preoți, 
ridicarea drapelului pe catarg, 
dezvelirea busturilor, alocuțiunile, 
depunerea de coroane și prezența 
doamnei cântecului romțnesc Veta 
Biriș, au făcut ca sufletele noastre ale 
tuturor celor prezenți la ceremonia 
inaugurării Monumentului dedicat 
ostașilor români din Primul Război 
Mondial, să vibreze la unison. 
În discursul meu, am dat citire textului 
înscris pe placa Mausoleului de la 
Mateiaș ( jud. Argeș), dedicat tuturor 
eroilor români din Primul Război 
Mondial: 
 
”PENTRU ONOAREA PATRIEI ȘI A 
DRAPELULUI.PENTRU FĂURIREA 
UNITĂȚII ROMÂNIEI.NOI AM 
APĂRAT CU BĂRBĂȚIE ȘI 
CREDINȚĂ ÎN VICTORIE, PÂNĂ LA 
SUPREMA JERTFĂ, PĂMÂNTUL 
SFÂNT AL ȚĂRII, LĂSÂNDU-VĂ 
VOUĂ, GENERAȚIILOR VIITOARE, O 
NAȚIUNE LIBERĂ ȘI 
INDEPENDENTĂ!” 
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