
Miercuri, 31.12.2014 , clopotele bisericii 
Sfântul Mavrodolu din Piteşti, au plâns , pentru că
au dus  la Bunul Dumnezeu,  sufletul unui om 
care până mai ieri era în mijlocul nostru , un om 
care ne era drag, şi pe care toţi îl apreciam.                  

Am condus  pe ultimul său drum,  pe cel 
care a fost şi va rămâne veşnic  în sufletul nostru 
Gl.bg.r. Marius Balaban  camarad de excepţie , 
un om deosebit care şi-a indentificat viaţa,  cu 
cariera militară. A fost fiul  mare,  al  celui care a 
fost  col. ing.  Ionel Balaban, veteran de război, 
fost comandant al unui regiment de artilerie,  
preşedintele Filialei Judeţului Argeş a ANVR între 
anii 1992—1994, autorul lucrării Memorii de 
Război ,,Zile şi nopţi de încleştare şi încordare  şi  
fratele  distinsului  gl.bg.r.prof.univ.dr. Balaban 
Gheorghe .

S-a născut  la 01 august 1942, în oraşul 
Curtea de Argeş , este absolvent al Colegiului 
Naţional  Militar,, Dimitrie Cantemir”din Breaza , al  
Şcoalii Militare Superioare  de Ofiţeri ,, Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu –arma infanterie , al  
Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” şi a 
numeroase cursuri de perfecţionare în domeniul  
operativ –stategic. 

IN MEMORIAM



În anul 1991 în calitate de comandant al CMJ 
Argeş, a contribuit la înfiinţarea  Asociaţiei Judeţene 
Argeş,, Basarab I” a Cadrelor Militare în Rezervă şi în 
Retragere, şi din anul 1996, după pensionare, a devenit 
membru al acesteia  şi a participat  cu dăruire la 
acţiunile desfăşurate,  fiind ales  membru al Consiliului 
Director. 

În anul 2004 ca urmare a contribuţiei deosebite la 
promovarea cultului eroilor în judeţul  Argeş a fost ales 
în funcţia de preşedinte al Filialei Judeţului Argeş a 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,, Regina Maria”.

A fost membru fondator al Revistei Argeş -
Cultul Eroilor, publicaţie care se tipăreşte în 3000 de 
exemplare  şi se  distribuie  în mod gratuit în instituţiile 
de cultură şi în reţeaua şcolară din judeţul Argeş.

În calitate de preşedinte al Filialei Argeş Cultul 
Eroilor şi-a adus o contribuţie deosebită la restaurarea , 
îngrijirea şi ocrotirea operelor comemorative de război 
din judeţul Argeş, la cultivarea în rândul tineretului a 
sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a eroilor 
argeşeni care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune. 
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Tradiţie militară în familie 


