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Editorial
MINISTRUL
MIRCEA DUŞA
SARE ÎN
APĂRAREA
IMAGINII
PRIMARULUI
ION ALIMAN
ineva de la o televiziune naţională, o
persoană rău-intenţionată şi frustrată
de faptul că nu i-au reuşit nişte învârteli şi
dedesubturi în comuna Deveselu, l-a atacat
pe primarul Ion Aliman, suprapunându-i
intenţionat imaginea şi numele cu cele ale
fostului primar Gheorghe Beciu.
Această manevră de dezinformare, care
nu are nicio legătură cu deotologia jurnalistică, a fost dejucată de însuşi Ministrul
Apărării Naţionale, d-l Mircea Duşa care – pe
bună dreptate – a sărit în apărarea imaginii
primarului din Deveselu. Iată declaraţia d-lui
ministru:
„Statul român a avut o contribuţie
esenţială în ceea ce priveşte amenajările
care nu ţin strict de locaţie. S-au alocat bani,
cu prioritate, pentru realizarea drumului de
legătură din drumul naţional până în locaţie
şi realizarea traversării căii ferate. S-au alocat
bani pentru staţia de epurare, pentru
canalizare şi alimentare cu apă. Sigur că de
aceste investiţii beneficiază şi locuitorii din
comuna Deveselu.
Avem aici la Deveselu un primar foarte
activ, Ion Aliman, nu cel care era la început,
când se pregăteau acordurile dintre SUA şi
România. Ion Aliman este un primar harnic,
care – din moment ce i-am alocat banii necesari – s-a bătut pentru ca acel drum să fie
gata şi se bate, în continuare, ca – până la
sfârşitul anului – staţia de epurare,
canalizarea şi alimentarea cu apă să fie
finalizate.”
Gestul exprimat de ministrul Mircea Duşa
pe postul de televiziune Antena 3, în cadrul
emisiunii „Punct de întâlnire”, este unul de
solidaritate şi de preţuire faţă de un primar
care – spre deosebire de fostul şef al
administraţiei deveselene – deserveşte, in
integrum, interesul general al unei comunităţi
aflate în plin proces de modernizare.
Un primar care – odată ales în fruntea
obştii – şi-a abandonat interesele personale,
pledând pentru redarea demnităţii unei
aşezări care – iată –, odată cu venirea
americanilor, reintră în istorie…
Dumitru Sârghie

O ZI ISTORICĂ PENTRU
COMUNA DEVESELU

C

Mesajul primarului Ion Aliman
către locuitorii comunei Deveselu
rem, nu vrem, trebuie să ne
schimbăm. Acesta este mesajul
meu către dumneavoastră! Să nu mai
fim reticenţi la tot ceea ce este nou şi
să nu mai avem ideea „Domnule, aşa
am crescut eu… Mie nu-mi trebuie apă,
canal sau gaze!” Viitorul nostru se
bazează pe infrastructura solidă a
comunei. Orice investitor care va veni
în zonă te întreabă mai întâi despre
facilităţi. Apă, gaze, drum, canal sunt
principalele elemente pe care noi trebuie să le spunem că le avem. Vor veni,
desigur, şi investitorii. Dacă s-ar putea,
aş dori ca locurile de muncă din unitatea militară, să fie ocupate de
locuitorii din comuna noastră. Dar este
vorba despre o problemă personală, o
problemă a fiecăruia. Modul în care este
pregătit, cât de serios este şi dacă, în
urma verificărilor făcute, corespunde
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cerinţelor celor care efectuează lucrări
în baza militară. Sunt foarte optimist…
În acelaşi timp, văd că şi locuitorii comunei Deveselu nu au nimic împotriva
instalării Scutului Antirachetă. Mai sunt
doi-trei, cu idei învechite, dar asta nu
înseamnă că ei reprezintă întreaga comunitate deveseleană.
Mă bucur enorm că Deveselu va
profita de instalarea Scutului Antirachetă, mă bucur pentru faptul că, vrem,
nu vrem, comunitatea se va schimba,
mă bucur pentru faptul că avem
posibilitatea să ne înfrăţim cu prima
naţiune a lumii, mă bucur pentru faptul
că avantajele deja au început să apară.
Vreau să punctez clar că, începând
cu anul 2014, comuna Deveselu va
beneficia de cea mai modernă şcoală.
Mai mult decât atât, vom construi o grădiniţă nouă, de la fundaţie până la

acoperiş, de care vor beneficia copiii
noştri.
Din 2014, vom intra în programe
speciale pentru învăţarea limbii
engleze, unde şchiopătăm foarte tare.
În acelaşi timp, copiii noştri şi tineretul
sunt pregătiţi pentru limba engleză,
lucru care mă bucură. Noi n-am avut
posibilitatea să-i dăm o mare importanţă acestui aspect, dar – începând cu
anul 2014 – tot în colaborare cu
americanii, vom iniţia cursuri de limba
engleză, în aşa fel încât, după ce se va
termina construcţia Scutului Antirachetă, firma care execută mentenanţa
să poată găsi în comuna Deveselu
parteneri de nădejde, pentru a colabora
cu dânşii, în vederea executării
mentenanţei în unitatea militară.
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SPECIAL
O ZI ISTORICĂ
PENTRU COMUNA
DEVESELU
L
a începutul săptămânii, mai
precis luni, 28 octombrie, Baza
Militară Deveselu a fost gazda
ceremoniei de marcare a începerii
lucrărilor principale de construcţie al
Sistemului de Apărare Antirachetă, ce va
funcţiona la Deveselu. Evenimentul este
unul dintre cele mai importante momente
ale colaborării bilaterale România-SUA,
constituind o nouă expresie a
materializării Parteneriatului strategic
dintre cele două ţări.
Manifestarea are o puternică rezonanţă
pentru Alianţa Nord-Atlantică, reconfirmând angajamentul României şi al
Statelor Unite ale Americii de a participa la
sistemul de apărare Antirachetă al NATO.
La această ceremonie foarte importantă pentru Deveselu şi pentru România
au participat Traian Băsescu – preşedintele României, Mircea Duşa – ministrul
Apărării Naţionale, Alexander Vershbow –
secretar-general adjunct NATO, James
Miller, adjunctul secretarului apărării SUA
pentru politica de apărare, Bogdan
Aurescu – secretar de stat în Ministerul
Afacerilor Externe, Sorin Duicaru – asistent
al secretarului-general al NATO.
De asemenea, au mai participat
reprezentanţi ai Ministerelor Afacerilor
Externe din Polonia şi Turcia, state care
găzduiesc sau vor găzdui componente ale
sistemului american de apărare împotriva
rachetelor balistice şi care contribuie,
astfel, la sistemul antirachetă al NATO.
Din partea autorităţilor locale, alături
de Ion Aliman – primarul comunei Deveselu şi de Dorel Gorcea – viceprimar, au
ţinut să fie prezenţi Cătălin Rotea – prefectul judeţului Olt, Emil Marinescu – subprefect, Paul Stănescu – preşedintele CJ Olt,
Minel Prina – primarul Slatinei şi Eduard
Ciocăzanu – primarul Caracalului.
A fost un moment special, în care Mircea
Duşa, ministrul Apărării, l-a felicitat pe primarul Ion Aliman pentru buna colaborare
pe care o are cu domnia-sa, având în
vedere interesul tuturor pentru reuşita
acestui proiect.
Ion Aliman, un primar care şi-a pus şi îşi
pune toate forţele pentru modernizarea
comunei Deveselu, comuna sa natală, ne-a
mărturisit că acest proiect este foarte
important pentru comună, un proiect care
va aduce apă curentă, canalizare, drumuri
şi şcoli modernizate…
În continuare, vă prezentăm fragmente
din discursurile celor prezenţi la
manifestare.

MIRCEA DUŞA,
ministrul Apărării Naţionale:

APRECIEZ COLABORAREA
PE CARE AM AVUTO CU
AUTORITĂŢILE LOCALE, RESPEC
TIV CU PRIMĂRIA DEVESELU
„Am apreciat, în mod deosebit, colaborarea pe care am avut-o cu autorităţile locale, respectiv cu primăria din Deveselu, cu Consiliul Judeţean Olt,
dar şi cu Ministerul Administraţiei şi Dezvoltării Regionale, care numai în
această parte a anului a alocat peste 10 milioane de lei în vederea finalizării
lucrărilor la acel drum care leagă locaţia de drumul naţional, la staţia de epurare, la sistemul de canalizare şi la sistemul de alimentare cu apă. Realizarea
facilităţii de apărare antirachetă de la Deveselu este un rezultat al cooperării
extraordinare între Ministerul Apărării din România şi Pentagon şi conferă securitate nu numai României, ci şi ţărilor din zonă.
Evenimentul de astăzi este unul deosebit, pentru că el marchează începerea lucrărilor propriu-zise la scutul antirachetă. Realizarea acestei facilităţi
aici la Deveselu, o facilitate deosebită care conferă securitate nu numai
României, ci şi ţărilor din zonă, pentru că România este o ţară graniţă NATO
şi graniţă a Uniunii Europene. Crearea acestei facilităţi de apărare împotriva
rachetelor balistice este rezultat al cooperării extraordinare între Ministerul
Apărării din România şi Pentagon, între România şi Statele Unite”.

TRAIAN BĂSESCU,
preşedintele României:

SENTIMENTUL
MEU ESTE ACELA
AL DATORIEI
ÎMPLINITE
„Faptul că SUA şi NATO sunt reprezentate
la un nivel atât de înalt este pentru noi semnul
importanţei pe care o daţi evenimentului de
astăzi. Pentru noi, pentru români, evenimentul
de astăzi poate are o semnificaţie mai adâncă,
iar această semnificaţie este integrarea
României în sistemele şi structurile NATO.
România intră în clubul statelor membre NATO
care vor asigura una din cele mai perfecţionate
soluţii de protejare a cetăţenilor europeni şi a
cetăţenilor americani împotriva ameninţărilor
reale pe care-l reprezintă atacul cu rachete
balistice. Semnificaţia evenimentului de astăzi
arată că aliaţii au capacitatea să îşi apere
cetăţenii de orice tip de ameninţare.
În mod categoric, pentru o ţară ca România, baza dezvoltării începe de la securitate.
De la securitate încolo, poţi să vorbeşti despre
dezvoltare economică şi cetăţeni care trăiesc
în siguranţă. În ceea ce ne priveşte, evenimentul de astăzi mai are o semnificaţie, o semnificaţie a încrederii aliaţilor noştri în România.
Pentru moment, investiţia de la Deveselu este
o investiţie româno-americană, sperăm ca
atunci când investiţia va fi terminată şi sistemele operaţionalizate sistemul să fie parte a
sistemului de protecţie al NATO.
Vă doresc la toţi să aveţi satisfacţia pe care
eu o am astăzi. Sentimentul meu este acela al
datoriei împlinite.”
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ALEXANDER VERSHBOW,
secretar-general adjunct NATO:

DR. JAMES MILLER, adjunctul secretarului
apărării SUA pentru politica de apărare

UNITATEA DE LA DEVESELU
VA FI O COMPONENTĂ
FUNDAMENTALĂ ÎN
CONSTRUIREA SISTEMULUI
DE APĂRARE

ROMÂNIA A URMAT FERM CALEA
DEMOCRATIZĂRII ŞI A INTEGRĂRII
EUROPENE ŞI TRANSATLANTICE

„Este un eveniment istoric şi sunt onorat să particip la el şi să
reprezint NATO. Ameninţările cu rachetă la adresa teritoriilor şi
populaţiilor sunt reale şi în creştere. Apărarea NATO împotriva
acestor ameninţări trebuie să fie şi ea reală Această apărare trebuie
să poată deveni mai puternică şi să să se adapteze pe măsură ce
evoluează şi ameninţarea. Aceasta este abordarea pe care o avem
în cadrul NATO.
Ceremonia de începere a lucrărilor de astăzi este un alt pas
important înainte. Unitatea de aici, de la Deveselu va fi o
componentă fundamentală în construirea sistemului de apărare
antibalistică de ansamblu al NATO. Până la sfârşitul anului 2015
această bază va fi operaţională şi va fi integrată în sistemul de
ansamblu al NATO. Acest lucru va face sistemul NATO mai robust.
Va extinde aria sa de acoperire şi va întări nivelul de protecţie pe
care Alianţa o poate oferi.
Există însă şi alt aspect semnificativ al acestui
eveniment, deoarece el constituie o demonstraţie
clară a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Europa
al României şi al SUA.”

Alexander Vershbow
(stg.) şi James Miller,
flancaţi de Bogdan Aurescu

„Participăm astăzi la un nou început, la propriu şi la figurat. Lucrările de construcţie care încep
odată cu această ceremonie
marchează începutul unei noi etape
pentru relaţiile dintre Statele Unite şi
România şi pentru alianţa nord-atlantică.
A fost nevoie de eforturi intense
pentru a ajunge în punctul în care ne
aflăm astăzi. Felicitări tuturor celor
care au contribuit la acest proiect.
Angajamentul dumneavoastră neobosit şi contribuţia dumneavoastră
activă au făcut posibil evenimentul
de astăzi.
Acest eveniment reprezintă de
asemenea o extraordinară realizare

pentru România, o realizare de care
toţi trebuie să fiţi foarte mândri.
De la aderarea la NATO în 2004
şi la Uniunea Europeană în 2007,
România a urmat ferm calea
democratizării şi a integrării
europene şi transatlantice, precum
şi a modernizării forţelor sale armate.
Ceea ce iniţiem astăzi aici este o
manifestare puternică şi tangibilă a
angajamentului nostru solemn pentru securitate reciprocă în Europa.
Acest angajament constituie fundamentul alianţei NATO şi baza unei
puternice şi din ce în ce mai extinse
relaţii între Statele Unite şi
România.”

ION ALIMAN,
primarul comunei Deveselu:

ESTE O ZI
ISTORICĂ PENTRU
LOCALITATEA
NOASTRĂ
„Viaţa noastră a început să se schimbe încă de la
începutul anului 2013, când am demarat cele trei
proiecte: alimentare cu apă, canalizare şi modernizare drumuri. Având în vedere că localitatea Deveselu n-a beneficiat nici măcar de un metru de
canalizare până acum. Faptul că lucrurile se desfăşoară într-un ritm alert este foarte bine pentru noi,
în aşa fel încât, aşa cum a precizat şi d-l ministru
Duşa, până la sfârşitul anului, să putem da în folosinţă
alimentarea cu apă, canalizarea şi staţia de epurare.
Vorbim, de asemenea, şi de locuri de muncă,
pentru că aproximativ 100 de persoane din localitatea
noastră lucrează deja în această bază.
După cum se vede este vorba de unele proiecte
pe care deja le avem în stadiu de discuţii avansate
pentru modernizarea şcolilor. În parteneriat cu dumnealor, vom continua cu învăţarea limbii engleze, cu
pregătirea oamenilor pentru momentul când baza va
fi operaţională.
Ne-au fost acordate noi fonduri în valoare
de 5 milioane lei, 3 milioane pentru staţia de epurare
şi 2 milioane pentru gospodăria de apă. Cu aceste
fonduri vom termina cele două proiecte până la
sfârşitul anului.
Ziua de astăzi este o zi istorică, având în vedere
ce se va întâmpla cu Deveselu. Locuitorii din Deveselu sunt obişnuiţi cu armata, cu pază militară. Ştiţi
foarte bine că aici a fost operaţională o bază de aviaţie, iar Scutul Antirachetă va fi amplasat în fost bază.”

De la stânga la dreapta: Dorel Gorcea şi Ion Aliman, alături de unul dintre
ostaşii care au alcătuit GARDA PREZIDENŢIALĂ
DOREL GORCEA,
viceprimarul comunei Deveselu:

UN PLUS DE SIGURANŢĂ
„Această investiţie americană ne aduce un plus de
siguranţă. Suntem siguri că acest proiect se va finaliza
cu succes, pentru că este un proiect care înseamnă
foarte mult pentru cetăţenii din comuna noastră. Şi când
spun asta, mă refer, în primul rând, la locuri de muncă şi
la modernizarea infrastructurii. Suntem mândri că ne-au
ales pe noi pentru a dezvolta acest proiect important.”

MINEL PRINA,
primarul Municipiului Slatina:

ATENŢIA TUTUROR VA FI
ASUPRA ACESTEI REGIUNI
„Implicaţiile vor fi pozitive, dar trebuie să avem puţină răbdare.
Implicaţiile vor fi mai rapide asupra locuitorilor din localităţile Deveselu şi
Caracal. Bineînţeles, aceste implicaţii vor fi pozitive şi asupra slătinenilor.
Urmare a acestui eveniment istoric de astăzi, atenţia tuturor va fi asupra
acestei regiuni a Oltului. Potenţialilor investitori americani Slatina le oferă
ceea ce le oferă tuturor investitorilor, fie că sunt americani, francezi,
germani sau români. Le oferă aceeaşi deschidere şi un mediu propice
afacerilor, pentru că noi nu ne dorim decât să creăm locuri de muncă.”
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Vara ne mai „strecuram” şi prin unitatea militară, fie să
„facem o burtă de
cireşe”, fie o baie la
ştrandul din incintă. De cele mai multe ori ne
găsea câte un cadru mai exigent care ne lua la
întrebări ai cui copii suntem şi ne evacua cu
ameninţarea că, dacă ne mai prinde, ne bagă la
arest...
Noi stam cuminţi câteva zile şi apoi înşelam
din nou vigilenţa santinelei, căreia îi îndrugam tot
felul de poveşti. Cel mai adesea spuneam ca
mergem la infirmerie unde eram programaţi la
vreun tratament medical închipuit. Eu eram privit
de cei mari ca un mic derbedeu, cu un viitor incert, deşi în afară de chestiile specifice unei
copilării şi adolescenţe normale, nu făceam şi
alte rele. Aprecierea, cu siguranţă nedreaptă, era
amplificată în primul rând de faptul că făceam
parte din pătura de jos a micii noastre colectivităţi
la care se adăuga predispoziţia mea permanentă
spre hoinăreală.
La şcoală mergeam în oraşul din apropiere,
transportul fiind asigurat de o maşină a unităţii
militare, o dubiţă Molotov sau un autobuz, iar
naveta mea la Caracal, a durat din clasa a patra
până la terminarea liceului. În zilele de iarnă,
când circulaţia se bloca, fie întârziam la primele
ore, fie nu mergeam câteva zile la şcoală, fie
eram nevoiţi să parcurgem pe jos, prin viscol,
drumul de la şcoală până acasă. Condiţia de
navetişti, dincolo de aceste inconveniente, ne
punea şi în situaţia de a avea relaţii sporadice şi
slabe cu colegii în timpul liber şi de a nu putea
participa la activităţile extraşcolare. Eu care
făceam sport, în zilele cu antrenamente, trebuia
să rămân în oraş de dimineaţa până seara târziu.
Uneori veneam cu trenul, în miez de noapte,
până la gara din comună şi de acolo mai
mergeam pe jos trei kilometri.
Cu “ăia marii”, cu cadrele aveam relaţii bune,
eram partenerii lor mai mici la fotbal, la volei, la
biliard sau la ping-pong. Se mai şi supărau pe
noi când le deranjam somnul înainte de zborurile
de noapte, spărgeam becurile de pe alei, le ciufuleam copilul, nu stam la rând la magazin, îi
faultam la fotbal sau ne prindeau că intrasem incognito în cazarmă. Noi nu le purtam pică, îi respectam, în special pe piloţi, despre care
auzeam tot felul de isprăvi deosebite. Că nea
cutare a făcut un pariu cu un coleg şi a trecut cu
MIG - ul pe sub podul de la Cernavodă, urmarea
fiind că a fost sancţionat de şefi, dar şi lăudat
pentru măiestria în stăpânirea paserei cu reacţie.
Că altul s-a rătăcit în zbor, a ajuns deasupra unei
ţări neprietene, a vrut să aterizeze, dar când a
văzut ce îl aştepta la sol, s-a ridicat la verticală şi
i-a lăsat pe urmăritori cu „buza umflată”. Că altuia
i-a intrat o cioară la motor la decolare, dar a reuşit
să revină cu bine pe pistă. Că doi piloţi care zburau “la dublă” au reuşit să aterizeze pe o arătură
după ce li s-a oprit motorul în zbor. Şi multe altele, care făceau să crească în ochii noştri personalitatea colocatarilor mai mari.

continuare în numărul viitor

ION ALIMAN, primarul comunei Deveselu:
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DL PAUL STĂNESCU CUNOAŞTE ŞI A
SIMŢIT INTERESUL NAŢIONAL CARE
EXISTĂ ÎN ZONĂ
D-le primar, aţi participat, recent, la
una dintre cele mai importante momente
din istoria comunei Deveselu, anume
inaugurarea lucrărilor pentru Scutul
Antirachetă. Ce sentimente că domină în
acest moment?
În calitate de primar şi de reprezentant al
comunităţii din Deveselu, am avut onoarea
să reprezint comuna Deveselu într-o zi
istorică pentru localitatea noastră, ziua de
28 octombrie 2013. Ceea ce s-a întâmplat pe
28 octombrie înseamnă începutul unei noi
perioade pentru comuna Deveselu.
Prin instalarea Scutului Antirachetă la fost
bază militară, comuna Deveselu a fost pusă
pe harta lumii. Consider că avem toate
atuurile necesare şi mi-aş dori din tot sufletul
ca noi, locuitorii de aici, să putem face faţă
acestui mare eveniment.
Consider că dacă suntem serioşi ne
putem pregăti pentru ceea ce urmează, pentru viitorul nostru, pentru viitorul copiilor noştri.
Până în 2016, când se va finaliza construirea Scutului Antirachetă, comuna Deveselu
va fi altfel. Va fi o comună cu o infrastructură
solidă, cu apă, canal, drumuri şi gaze. În
câteva zile definitivăm şi proiectul de alimentare cu gaze, în aşa fel încât, din 2014,
alimentarea cu gază să funcţioneze.
D-le primar, care este relaţia dvs. cu
liderii autorităţilor judeţene din Olt?
V-am mai informat şi vreau să vă mai
spun că am o relaţie foarte bună cu Consiliul
Judeţean Olt, am o relaţie foarte bună cu Prefectura Olt. Dumnealor au înţeles clar că ceea
ce se întâmplă în comuna Deveselu nu are
nicio culoare politică, ci este vorba de un interes naţional, unde noi, oameni maturi, cu
capul pe umeri, trebuie să colaborăm şi să
facem ceea ce a hotărât Guvernul României.
D-l Paul Stănescu este direct implicat în
tot ceea ce se întâmplă aici. Cunoaşte şi a
simţit interesul naţional care există în zonă.
Ne-a dat tot sprijinul, s-a dus la Bucureşti şi a
făcut lobby pentru Deveselu. Dânsul, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean,
n-a ţinut cont că sunt de la alt partid. Mai presus de partide a fost acest interes naţional.
Care a fost aportul, moral măcar,
dacă nu din alt punct de vedere, pe care
l-au avut parlamentarii de pe Colegiul
din care face parte comuna dvs.?
Am o relaţie foarte bună cu cei doi parlamentari care sunt pe Colegiul 5. Pot să spun
că, cel puţin o dată pe săptămână, discut şi cu
d-l Dan Ciocan şi cu d-l Mitel Niculescu. Nu a
fost vreo problemă majoră în care dânşii să
nu mă ajute. Dânşii mi-au deschis nişte uşi,
mi-au înlesnit o trecere, în aşa fel încât să nu
bat la uşi închise sau să-mi pierd timpul pe
acolo. Pot să spun că am fost sprijinit şi, prin
mine, a fost sprijinită comunitatea noastră.
Am tot respectul pentru dumnealor… Comu-

nitatea trebuie să ştie că, în primăvară, şcolarii noştri au fost în excursie, absolut toţi, pe
cheltuiala şi cu autocarele puse la dispoziţie
de către d-l deputat Dan Ciocan. În momentul
când i-am spus ce vreau, a rezolvat imediat
problema. În aşa fel încât copiii noştri au
vizitat Muzeul Antipa, au fost în Cişmigiu şi
altele…
Intelectualitatea din Deveselu cum
vede acest miraj american?
Intelectualitatea din Deveselu priveşte
foarte bine acest lucru. Şi nici nu s-ar fi putut
altfel. Pentru că dânşii pot să discernă mult
mai bine decât un om simplu.
Care este starea de spirit a
oamenilor, în general?
Starea de spirit este foarte bună. Aţi văzut,
cetăţenii îi primesc foarte bine pe americani.
Locuitorii din Deveselu sunt foarte
ospitalieri… Aceştia suntem noi, şi nu trebuie
să spunem că suntem astfel. Aceştia suntem.
Noi suntem o comună cu greutăţile şi cu bucuriile noastre, ca orice comună din România.
La ora actuală, nu suntem nici mai sus, nici
mai jos. Cu intelectualitatea noastră, cu
oamenii noştri de rând, cu problemele noastre, cu persoanele cu handicap, cu şomerii
noştri, cu oameni foarte săraci care n-au posibilitatea să-şi plătească taxele şi impozitele…
Având în vedere că localitatea Deveselu este o localitate strategică, am
înţeles că s-a suplimentat şi numărul de
poliţişti…
Da, aşa este. Am fost informat şi chiar îi
mulţumesc d-lui comandant al Inspectoratului
de Poliţiei Judeţean Olt. Recent, s-au mai alăturat încă patru poliţişti în Secţia de Poliţie nr.
5. E un lucru foarte bun, avem şi echipa de
jandarmi… Cred că faptele antisociale vor
scădea pe măsură... Avem şi noi probleme

noastre… Ba ne-au spart Căminul Cultural,
ba ne-au spart Grădiniţa de la Comanca, ba
ne-au furat calculatoare, staţia de amplificare.
Dar cine crede că poate să supravieţuiască
făcând fapte antisociale se înşeală amarnic.
Odată şi odată va da socoteală pentru faptele
sale.
Cum s-a finalizat împărţirea
ajutoarelor de la Uniunea Europeană?
Toţi care au fost trecuţi pe listă au primit
ajutoarele care li se cuveneau. Vreau să precizez pentru locuitorii comunei că lista cu cei
care primesc ajutoare de la UE este făcută
de către Consiliul Judeţean, în colaborare cu
cei de la Şomaj, în colaborare cu persoanele
cu handicap, în colaborare cu Casa de Pensii
Olt şi altele. Dumnealor au întocmit această
listă iar noi suntem simpli executanţi. Eu nu
am cum să încalc legea, să iau din drepturile
cuiva trecut pe listă şi să-i dau altcuiva. Îmi
pare nespus de rău pentru cei care n-au înţeles situaţia şi consideră că noi de la primărie
dăm ajutoarele pe criterii politice, pe cumetri,
pe grade de rudenie, pe simpatii. Nu există
aşa ceva. Cât voi fi primar, voi respecta legea
la sânge.
Este o pătură destul de largă a locuitorilor
din Deveselu care n-are nici un venit şi nici
n-au fost pe listele de ajutoare. Legea este
aşa de proastă, încât alţii au uitat de ei şi noi
tragem ponoasele. Au fost cazuri în care
într-o familie destul de înstărită a existat un
pensionar cu pensie sub 400 de lei şi a primit
ajutoare. Aceste ajutoare nu au venit pe
familie, ci au venit pe persoană. Nu contează
că fiul, fiica sau soţia au venituri de zeci de
milioane, dacă persoana respectivă are o
pensie de sub 400 de lei, atunci eşti obligat
să-i dai ajutorul de la Uniunea Europeană. La
fel este şi în cazul persoanelor cu handicap,
legea te obligă să-i dai ajutor…

