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SE DISTRIBUIE GRATUIT

După alegerile din
2012, orientarea
Guvernului către
Deveselu a fost
clară şi directă!

unt un om crescut şi instruit în şcolile
pe care le-am absolvit şi, prin meseria
mea, am fost educat să spun adevărul
în faţă. Aici, la această masă, în această primărie,
d-lui ministru Mircea Duşa i-am spus lucruri pe
care dânsul n-ar fi vrut să le audă. Dar eu am fost
obligat, pentru interesele comunei, pentru interesele oamenilor, să le spun aşa cum sunt. Atunci,
probabil 10-15 minute, poate că d-l ministru a
fost supărat pe mine, dar, apoi, şi-a dat seama
că, atâta timp cât ştie adevărul, este mai bine
decât să te bazezi pe o minciună frumoasă.
Adevărul, cât de crud ar fi, trebuie spun în faţă.
Dânsul mi-a spus realitatea, cu ce mă confrunt
cu privire la finanţarea acestor lucrări.
Vreau să punctez faptul că, în 2012, finanţarea
a fost extrem de mică. D-l Beciu, la toate aceste
trei proiecte care se desfăşoară, a reuşit să
aducă 1 miliard de lei vechi, din care a plătit 50%
pentru studiile de fezabilitate. În a doua jumătate
a anului 2012, ni s-a alocat suma de 6 miliarde
lei vechi, din care am plătit proiectarea, plus
cealaltă jumătate – studiile de fezabilitate. În
2013, sincer vă spun, după schimbare, după
alegerile care au avut loc în 2012, orientarea
Guvernului către Deveselu a fost clară şi directă.
Cei care au preluat Ministerul Dezvoltării, în
colaborare cu Ministerul Apărării, altfel au privit
lucrurile care se desfăşoară în Deveselu. Prin
intermediul dânşilor, în 2013, am putut să primim
şi să fie alocată pentru Deveselu suma de
105 miliarde lei vechi. Aceştia sunt banii pentru
comuna Deveselu, pentru 2013.
Al dumneavoastră primar,
ION ALIMAN
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DUMINICĂ, 8 DECEMBRIE A.C.,
BISERICA SFÂNTUL NICOLAE DIN
COMANCA VA PRIMI VIZITA
ÎNALTPREASFINŢITULUI SEBASTIAN,
EPISCOPUL SLATINEI ŞI ROMANAŢIULUI

S

upă cum se vede, împreună cu
consătenii lor, primarul Ion Aliman şi
consilierii locali au făcut mari eforturi
pentru intrarea comunei Deveselu în normalitate,
în civilizaţie şi în ceea ce priveşte lipsurile
materiale ale oamenilor. E nevoie însă ca uneori
autorităţile locale să se ocupe şi de cele sufleteşti,
de cele spirituale, de cele care ţin de credinţa
noastră ortodoxă strămoşească.
De aceea, dragi locuitori ai satelor Deveselu şi
Comanca, se cuvine să ştiţi că în ziua de duminică,
8 decembrie a.c., Biserica Sfântul Nicolae din
Comanca va primi vizita Înalt-Preasfinţitului
Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţiului.
Pentru acest eveniment religios înălţător,
administraţia locală dimpreună cu parohul acestui
locaş, preotul Cornel Răducanu, s-au pregătit cum
se cuvine, placând podeaua Sfintei Biserici cu
granit, betonând aleile şi dotându-le cu băncuţe şi
felinare noi. De asemenea, au fost procurate şi
strane noi, destinate cântăreţilor Bisericii.
Va fi o zi a curăţeniei lăuntrice şi o mare cinste
pentru comuna Deveselu, aceea de a primi vizita
Înalt-Preasfinţitului Sebastian.
Dumitru SÂRGHIE
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Bucuria
reîntoarcerii au
manifestat-o
printr-un zbor
acrobatic
de Gheorghe GEANTĂ
mpresionant a fost momentul întoarcerii
piloţilor care participaseră la o paradă
militară ocazionată de Ziua Naţională,
23 august. Lipseau de acasă de aproape două
luni, fiind detaşaţi la aerodromul de la Alexeni
pentru pregătiri, iar bucuria reîntoarcerii au
manifestat-o printr-un zbor acrobatic cu
MIG-urile 21 deasupra coloniei. Nu ştiu cât era
de adevărat, dar toţi aveam convingerea că
românii erau cei mai buni aviatori din lume. În
timp, am avut ocazia să văd la treabă piloţi din
ţările prietene şi să constat că realitatea cam
asta era. Sigur erau şi evenimente neplăcute,
în care unii piloţi au reuşit să se catalpulteze,
dar alţii au plătit cu viaţa. Piloţi precum Szabo,
Ciofu, Brişcă, Vasilescu, Popa, Deaconescu,
Truşcă, Scrobotă, Băloi... se numără printre
aceştia. Era o durere comună pe care o trăiam
şi noi, juniorii, când aflam că nea cutare nu mai
este printre noi.
Când erau programate zboruri, zgomotul era
asurzitor, iar geamurile de la locuinţele noastre
vibrau fiind aproape de a se sparge. Cele mai
spectaculoase erau cele de noapte, în special
când decolările se făceau „la verticală”. Între
zboruri, piloţii se antrenau pe simulatoarele de
la sol, îşi întreţineau pregătirea fizică pe
terenurile de sport sau erau instruiţi teoretic,
uneori de către specialiştii sovietici. Un zbor presupunea un complex de dotări şi activităţi şi implicarea unui număr mare de maşini, utilaje şi
instalaţii, precum şi de oameni, fiecare cu rolul
şi sarcinile lui bine definite. Pista, hangarele,
biutele, baleiajul, radarele, staţiile de transmisiuni, maşinile de alimentare şi tractare, turnul de
control, punctul de comandă, centrul de
paraşute, depozitele de combustibili, muniţie şi
rachete, staţia meteo, infirmeria, popota şi alte
dotări asigurau pregătirea şi desfăşurarea în
bune condiţii a zborurilor. Piloţii nu puteau să îşi
facă treaba fără sprijinul medicului, psihologului,
meteorologilor, navigatorilor, maiştrilor de diferite
specialităţi, radiolocatoriştilor, transmisionistilor,
şoferilor de pe maşinile utilitare, pliorilor de
paraşute, a celor care se ocupau de baleiaj şi a
multor, multor oameni, subofiţeri, maiştri, ofiţeri
sau militari în termen. Era o echipă multidisciplinară, având ca dirijor conducătorul de zbor, în
care fiecare îşi cunoştea foarte bine partitura,
locul şi responsabilităţile. Chiar şi cei de la
popotă aveau contribuţia lor pentru că asigurau
zburătorilor hrana la timp şi cu conţinutul de
calorii, prevăzut de regulamente. Zborurile se
desfăşurau în baza unor planuri care vizau
tematica exerciţiului, personalul şi avioanele
implicate, zonele de survol, perioada şi altele.
Piloţii erau văzuţi de medic şi de psiholog, care
avizau sau nu participarea la acţiune...
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SECŢIA DEVESELU  POLIŢIA LA DATORIE
Secţia de Poliţie Deveselu cuprinde
10 localităţi: Redea, Rotunda,
Bucinişu, Deveselu, Traian, Stoeneşti
Gostavăţu, Băbiciu şi Scărişoara. În
astfel de vremuri nu tocmai favorabile
celor mulţi şi săraci, când infracţiunile
de tot felul se înmulţesc, când
disperarea, frigul şi foamea capătă
dimensiuni halucinante, legile ţării
sunt greu de ţinut sub control.
Cu toate acestea, după cum ne
declară comisarul Eugen Petrache,
ofiţer specialist în cadrul Secţiei
Deveselu, starea infracţională de pe
cuprinsul celor 10 localităţi nu a
crescut, ci – dimpotrivă – pare să fi
făcut paşi îndărăt.

SAU INTENSIFICAT
PATRULĂRILE ÎN ZONĂ
Ofiţer de carieră, destoinic şi mereu
aflat la datorie, comisarul Eugen
Petrache ne enumeră, cu precizie, faptele
antisociale şi reprobabile petrecute pe
teritoriul ce aparţine Secţiei de Poliţie
Deveselu.
Tot domnia-sa ne vorbeşte despre
colaborarea fructuoasă cu reprezentanţii
Primăriei Deveselu, precum şi despre
munca de prevenire a infracţiunilor şi
despre orele de legislaţie rutieră ţinute în
şcolile de pe raza Secţiei de Poliţie, despre
legătura permanentă dintre poliţişti şi
directorii de şcoli, profesori, diriginţi…
„Postul de Poliţie Deveselu are patru
poliţişti. A fost delegat la fiecare unitate de
învăţământ, atât la şcoală, cât şi grădiniţă,
câte un poliţist care se ocupă efectiv de
munca de prevenire, de orele de legislaţie

Ne-am mai confruntat, pe raza comunei
Deveselu, cu furturi mărunte de produse
agricole, mai mult între vecini. Dimineaţa
, s-a dus pe pământul lui şi a intrat două
rânduri din tarlaua vecinului, dar problemele
s-au rezolvat.
• A fost o dispariţie, nu sechestrare, cum
se spunea, a unei minore. Fata a fost găsită
şi nu a fost victima vreunei agresiuni.
• Suntem în relaţii foarte bune cu
primăria. Şi, în general, cu toate primăriile,
nu numai cu cea de aici. Însă, în special cu
Primăria de la Deveselu, avem o colaborare
foarte bună. Dumnealor vin în sprijinul nostru, deoarece noi ducem lipsă de dotare.”
rutieră. În permanenţă, ţinem legătura cu
directorul, cu profesorii, cu diriginţii.
Am avut, în comuna Redea, un caz de
furt de cazan de ţuică de la nişte cetăţeni.
Era un furt în familie, deoarece nepoata
familiei a venit cu nişte băieţi din Drăghiceni,
din zona Caracalului, şi Postul de Poliţie
Redea a reuşit identificarea autorilor. Ulterior,
s-a dovedit că aveau participare şi la alte
furturi ale căror cazuri erau în derulare,
inclusiv pe zona noastră.
La Căminul cultural, a fost o spargere,
s-a furat conducta de cupru dintre calorifere.
Avem doi suspecţi, dosarele sunt în lucru.
S-au intensificat şi patrulările în zona respectivă. Atunci când apar furturile, efectivele se
mişcă în acele zone.
De la începutul anului 2013, am avut un
caz de furt de cabalină la Vlădila, care a fost
rezolvat, hoţii fiind arestaţi. Erau două cazuri,
unul în decembrie şi unul în februarie dar, în
martie, în colaborare cu Doljul, am identificat
făptaşul şi l-am arestat. De atunci, nu am mai
avut niciun furt de animale.

SCUTUL ANTIRACHETĂ
SPOREŞTE ATENŢIA
POLIŢIŞTILOR
Despre efectul pozitiv al iminentei
instalări a Scutului American Antirachetă de
la Deveselu, comisarul Eugen Petrache
ne-a spus:
„S-a suplimentat numărul poliţiştilor, special pentru o mai bună colaborare, de când
cu scutul anti-rachetă la Deveselu, cu patru
posturi. Efectivele de la secţie s-au suplimentat cu patru posturi.
Am primit mulţumiri de la comanda
româno-americană. Ne-au trimis un plic de
mulţumire, pentru colaborare şi pentru faptul
că nu au fost incidente pe timpul derulării
vizitei preşedintelui României şi a delegaţiei
americane. Ne-am mobilizat împreună cu cei
de la MAPN şi de la alte structuri.
Nu au apărut probleme deosebite. Automat, a sporit atenţia, dovadă fiind această
suplimentare a posturilor de către IGPR. O
să se organizeze o nouă patrulă special pentru zona bazei militare.”

RAMONA OLTIŢA URÂTU,
director Şcoala Deveselu şi Comanca:

NE PREGĂTIM PENTRU
O IARNĂ MAI GREA
Aşa cum ne-a obişnuit, d-na
directoare a Şcolii Deveselu,
prof. Ramona Oltiţa Urâtu a
răspuns prompt întrebărilor
redactorilor Deveselu News, în
legătură cu pregătirea şcolilor şi
grădiniţelor pentru iarnă,
precum şi cele în legătură cu
problemele financiare pe care
unităţile şcolare din Deveselu le
întâmpină în acest sfârşit de an.

În cele patru unităţi, avem
asigurat combustibilul solid
„În cele patru unităţi, avem combustibilul
solid asigurat. Ne pregătim pentru o iarnă
mai grea… Ştiţi că am avut un incident la
grădiniţa din Comanca, unde s-a spart şi
ne-au tăiat ţevile. Am reuşit să refacem
încălzirea centrală, acum urmează să încărcăm cu antigel, aproape 80 de litri. O cantitate destul de mare, dar se rezolvă şi acest
lucru de care se ocupă d-l viceprimar. La

şcoala Comanca, toaletele nu erau prevăzute cu niciun sistem de încălzire. Ca să
putem funcţiona şi pe perioada de iarbă, ar
trebui să existe, pentru că, altfel, ne
îngheaţă ţevile. S-a găsit o soluţie, am
achiziţionat o centrală electrică şi urmează
ca, în următoarele 4-5 zile, să o montăm şi
să avem încălzire şi la grupurile sanitare ale
Şcolii Comanca. La Şcoala Deveselu
suntem pregătiţi, centralele funcţionează,
am racordat şi toaletele la sistemul de
încălzire centrală.”

Vom înainta o propunere către
Consiliul Local Deveselu, ca să
ne suplimenteze fondul pentru
bursele şcolare
„Se apropie luna decembrie, ne-am
făcut şi noi calcule, Primăria Deveselu ne
mai suplimentează bugetul cu 20.000 lei.
Tot prin Primăria Deveselu, plecând de la
52 de elevi, care au primit bursă socială,
anul viitor, vom avea 78 de elevi care vor

beneficia de această bursă. Îndeplinesc
criteriile, au trecut prin comisia de acordare
a burselor. Vom înainta o propunere către
Consiliul Local, ca să ne suplimenteze fondul pentru bursele sociale. O bursă socială
este de 25 de lei pe lună, dar o calculăm în
funcţie de bugetul nostru. Ne-ar trebui o
suplimentare de 36.000 lei, am avut
120.000 şi ne trebuie 156.000 lei. Acest
lucru va fi posibil dacă Consiliul Local ne
aprobă propunerea şi dacă se găsesc
fondurile necesare.
Am mai avea nevoie, dar acest lucru nu
depinde de primărie, ci de Minister, să
punem în aplicare hotărârile judecătoreşti ale
cadrelor didactice. Nu am putut să le
asigurăm decât jumătate din sumele care
trebuia să le dăm conform hotărârilor judecătoreşti. Ne-au promis că, în decembrie, vom
avea banii alocaţi şi pentru aceste diferenţe.
Salariile le avem asigurate şi ni s-a spus că
le vom avea asigurate şi pe viitor. În rest,
probleme financiare nu mai avem.”
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EUGENIA GHEORGHE 
NOUL SECRETAR AL COMUNEI
DEVESELU
echipă a primăriei şi de locuitorii acestei comune, având în vedere că soţul
meu este de aici.”

De curând, Eugenia Gheorghe
este noul secretar al comunei
Deveselu. Absolventă a
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi
Administrative Braşov, cu
specializarea Administraţie
Publică şi master SNSPA
Bucureşti în Managementul
Afacerilor Publice, d-na
Eugenia Gheorghe are o
experienţă de 16 ani în
administraţia publică,
domnia-sa fiind până de
curând consilier de achiziţii
publice la Primăria Caracal.

AM DORIT SĂ FIU
ALĂTURI DE LOCUITORII
DEVESELULUI…
Întrebată de ce a dat municipiul pe
o comună, d-na Eugenia Gheorghe
ne-a răspuns: „Este o provocare pentru a-mi dezvolta experienţa profesională şi pentru a fi alături de noua

CAM TOT CE SE FACE
ÎNTR-O PRIMĂRIE TRECE PE
LA SECRETAR
Despre fişa postului domniei-sale,
d-na secretară ne-a spus următoarele:
„Pe Legea 215, atribuţiile secretarului sunt acelea de a aviza legalitatea hotărârilor Consiliului Local şi ale
dispoziţiilor primarului. Nu în ultimul
rând, de a nu aviza de legalitate,
atunci când motive obiective conduc
la ilegalitatea actului respectiv. Asta se
poate face motivat. Un secretar de
comună are foarte multe atribuţii,
comparativ cu localităţile urbane, pentru că, la comună, secretarul este cel
care este şi inspector de protecţie
civilă, are şi urbanismul în subordine,
ca legalitate de acte. Cam tot ce se
face într-o instituţie trece pe la secretar, iar secretarul este cel care pune
viza de legalitate pe actele respective.
Problemele funciare sunt tot în
subordinea secretarului. În prezent,
este Legea 165 din 2013, care presupune identificarea rezervelor de

teren, la nivelul localităţilor, pentru
finalizarea retrocedărilor celor care
urmau să fie puşi în posesie şi nu au
fost suprafeţe de teren în localităţile
respective şi, atunci, se identifică, la
nivel de ţară, să se finalizeze, la un
moment dat, aceste retrocedări. Sunt
probleme, ca în toate localităţile, cu
amplasament, cu litigii între vecini.”

A VORBI DESPRE NEREGULI,
ÎNSEAMNĂ A TE PRONUNŢA
ÎN LOCUL ORGANELOR
STATULUI
Despre legalitatea activităţii fostului secretar, d-na Eugenia Gheorghe
preferă să lase organele abilitate să
se pronunţe.
„A vorbi despre nereguli este prematur. A vorbi despre nereguli
înseamnă a te pronunţa în locul
organelor statului. Eu nu fac decât să
aduc la zi nişte lucrări care trebuiau
demult realizate. De legalitatea
activităţii fostului secretar nu mă
pronunţ, numai organele abilitate se
pot pronunţa în acest sens. Eu ştiu că,
în momentul în care am venit aici,
orice act emis, a fost cu
respectarea procedurilor legale şi aşa
va fi şi de acum înainte.”

Dr. Magdalena Capanu

NICIODATĂ COLABORAREA
NOASTRĂ CU PRIMĂRIA NU A
FOST ATÂT DE EVIDENTĂ

D-na doctor, cu ce boli se luptă
locuitorii comunei Deveselu?
În general, în acest sezon, de la cei
mici, până la cei în vârstă, predomină
infecţiile respiratorii, rinofaringită, traheobronşite, bronşite, bronşite cronice,
acutizate. În celălalt capitol, predomină
bolile cronice, hipertensiune, cardiopatii, insuficienţe cardiace, bronşite
cronice. Am depistat trei cazuri de neoplasm, două cazuri de cancer pulmonar şi un cancer de orbită.
Hipertensiunile, cardiopatiile şi diabetul
sunt bolile ale cetăţenilor. Avem patru
persoane dependente de insulină, iar
48 de cazuri de diabet zaharat de tip II,
care nu iau insulină, ci tratament oral.
Care sunt probleme materiale şi
tehnice cu care vă confruntaţi?
Deocamdată, problemele tehnice şi
materiale nu pot spune că sunt deosebite. Lucrurile sunt echilibrate. Faptul că noi ne ocupăm de aprovizionare
cu lemnele de căldură, ne plătim toate

taxele, lista de pacienţi îmi permite
să-mi desfăşor activitatea, Casa de
Asigurări de Sănătate a decontat toate
reţetele. Din acest punct de vedere, nu
avem greutăţi. Doar că valoarea punctului, ca să fie şi câştigul mai mare, ar
trebui să fie crescută.
Există o colaborare cu primăria?
Prin faptul că noi suntem cabinet
medical individual, există colaborare
doar pe problemele sociale şi ajutor în
cazul în care întâmpin o problemă administrativă sau de alt ordin. Avem relaţii de colaborare, nu de subordonare.
Cu toate că, în comună, fiind două
asistente comunitare, păstrăm legătura
permanent cu primăria. Absolut toate
cazurile depistate sau cunoscute de
mine sunt transmise d-nei asistente comunitare şi invers. Dacă asistenta comunitară descoperă cazuri sau
probleme deosebite, mi le transmite
mie. Împreună reuşim, niciodată nu a
fost atât de evidentă colaborarea pe
probleme sociale. Primăria, în special
d-l primar, a pus foarte mare accent pe
rezolvarea cazurilor sociale, chiar

primesc, în funcţie de diagnosticele
existente anumite sume de bani pentru
ca pacientul să-şi completeze diferenţa
necesară cumpărării de medicamente,
materiale sanitare, reţetele compensate sau necompensate. Se rezolvă
foarte bine cazurile sociale. În nicio
perioadă, nu am avut un asemenea
ajutor ca acum.
Ce obligaţii aveţi faţă de sănătatea elevilor din şcoli şi a
micuţilor din grădiniţe?
Prin meserie, trebuie să facem controlul medical la deschiderea şcolii, triajul epidemiologic, vaccinările. Dacă nu
săptămânal, o dată la două săptămâni,
cineva este în şcoală. La începutul
şcolii, la sfârşit, la începutul vacanţei,
triajul trebuie făcut obligatoriu, raportat,
iar vaccinările la fel. Încercăm să
convingem părinţii că vaccinările sunt
necesare, pentru că ei trebuie să dea o
declaraţie dacă sunt sau nu de acord
cu vaccinul. Sunt vaccinuri impuse de
Ministerul Sănătăţii, dar unii părinţi refuză, necunoscând importanţa acestui
vaccin.

În general, viaţa ne-a
învăţat că putem trece
peste toate
artierul de Blocuri
MAPN, din comuna Deveselu,
este un loc trist, care ne arată
că istoria s-a oprit brusc în
loc… Dacă înainte de
Revoluţie aici era o efervescenţă caracteristică tuturor obiectivelor militare
româneşti, din acele vremuri,
acum locul aşteaptă… miracolul american. Scutul Antirachetă de la Deveselu, conceput de
autorităţile româno-americane, a creat în mintea oamenilor de
aici un fel de El Dorado, care ar putea să-l scoată din inerţia în
care l-au ţinut toate guvernele post-revoluţionare.
Din punct de vedere juridic, teritoriul acestui cartier aparţine
Primăriei Caracal. În vremea comunismului se considera că
acest lucru este un avantaj în ceea ce priveşte administrarea
serviciilor locale, astăzi însă taxele şi impozitele sunt plătite la
Primăria Deveselu, căruia îi aparţine de drept acest teritoriu.
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LUMINIŢA NIŢESCU, ADMINISTRATOR
AL ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI „VULTURII”

D-l primar Aliman ne-a promis că o să
ne construiască un magazin
Preşedintele Asociaţiei de Proprietari „Vulturii” (singura
denumire care ne mai aminteşte de foştii ofiţeri neînfricaţi,
care pilotau avioanele MIG-21) este Octavian Marghescu,
comandor în rezervă, iar d-na Luminiţa Niţescu, soţie de
cadru militar, este administratorul acestei Asociaţii.
D-na Niţescu a avut amabilitatea să ne spună câte ceva
despre acest teritoriu care, altădată, reprezenta mândria
Armatei Române.
„Tot ce ţine de noi ca proprietari aparţinem de Deveselu.
Împreună cu preşedintele Asociaţiei de Proprietari, ne ocupăm
de prestările de servicii, facem ordine în cartier, pentru că cei
de la IGO nu vin. Poate în centrul oraşului trimit muncitori să
facă curăţenie, dar în zonele limitrofe, îşi fac tot asociaţiile. Prin
personalul pe care-l avem angajat, facem ordine în cartier. Ne
ocupăm de curăţenia pe scară, de micile neînţelegeri care apar
între locatari, deoarece administratorul trebuie să fie un bun
mediator.
M-aţi întrebat cu ce ne confruntăm. Faptul că noi nu
aparţinem, ca teren, de Primăria Deveselu, noi nu avem aici un
magazin. D-l primar de la Deveselu ne-a promis, şi am văzut că
depune tot efortul şi cred că se va ţine de promisiune, ca să ne
construiască un mic magazin. Deoarece magazin nu avem,
punct medical nu avem, nu avem de niciunele. Noi, cei tineri,
ne descurcăm, avem mijloace de transport, mai ieşim la ocazie,
însă sunt mulţi proprietari în vârstă şi le este greu să se
deplaseze la oraş sau la Deveselu. În primul rând, ne-ar trebui
un magazin şi am înţeles de la d-l primar Aliman că o să ne
construiască, dar, mă gândesc să nu se lovească de refuzul
celor din Primăria Caracal, cu toate că şi fostul primar, dacă a
dorit să facă ceva pe acest teren, nu s-a lovit de cei din Primăria
Caracal. Dacă s-ar putea, şi am înţeles că, în perioada
următoare, o să avem şi gaze, deoarece acum ne încălzim
fiecare cu ce putem, cu centrale pe lemne, cu sobe sau electric.
Dacă am avea şi gaze ar fi şi mai bine.
Despre venirea americanilor? Mai sunt foarte puţini dintre
fostele cadre militare şi dumnealor ştiu ce şi cum e cu venirea
americanilor. Civilii au sperat când au venit americanii. Sunt mulţi
care nu au serviciu şi au sperat că atunci când vor veni
americanii vor cere forţă de muncă şi, automat, servicii pentru
proprietarii noştri. Ceea ce nu s-a întâmplat, deoarece, printre
condiţiile care s-au pus, trebuiau să fie cunoscători de limbă
engleză. Dar, în general, viaţa ne-a învăţat să putem trece uşor
peste toate.”
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ECHIPA PRIMARULUI
ION ALIMAN
Deşi administraţia în democraţie
presupune răspunderea individuală a
fiecărui individ care face parte din
board-ul managerial al unei instituţii,
valoarea in integrum a echipei
contează foarte mult.
Chiar dacă un primar ales de popor
în fruntea unei localităţi va fi
bine-intenţionat şi bine-pregătit
profesional sau moral, totul va fi în
zadar când, în preajma lui, la butoanele
diferitelor compartimente, vor fi
înscăunaţi proşti, leneşi şi
incompetenţi. Se pare că primarul
comunei Deveselu, Ion Aliman, a găsit
formula ideală, având în subordinea sa
o echipă aplecată spre respectarea
legalităţii şi a bunului-simţ, într-o
instituţie în care, ani de-a rândul,
aceste două componente au lipsit cu
desăvârşire. Iată echipa d-lui Aliman,
de unde lipseşte fotografia asistentului
comunitar, d-na Maria Ţenea, aceasta
fiind pe teren în acel moment.
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viceprimar

PETRE BAROANĂ 
consilier personal

EUGENIA GHEORGHE
 secretar

GEORGETA IGNAT 
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ION GIUREA  casier, MARILENA ENACHE  MIRELA TRIFU 
şef. serv. situaţii urg. oper. însămânţător
Registratură

PARASCHIVA BRABETE
 ag. agricol

DE LA PRIMAR ADUNATE
ŞI APOI LA LUME DATE
În rândurile de mai jos, dragi locuitori
ai comunei Deveselu, veţi citi câteva
dintre gândurile şi opiniile primarului
Ion Aliman, gânduri şi opinii care au
un singur scop: acela ca actuala
administraţie locală să dea tot ce se
poate mai bun pentru prosperitatea şi
dezvoltarea celor două localităţi,
Deveselu şi Comanca. Aşa să vă ajute
Dumnezeu!
Dumitru SÂRGHIE
• Primăria Deveselu are concurs pentru
ocuparea postului de contabil-şef. Sperăm că
vom avea noroc de un om civilizat, ordonat, cu
experienţă, cu care să pot colabora şi să ţinem
în frâu toate cheltuielile acestei comune.
• Luna cadourilor va veni cu cadouri pentru
toţi copiii de la grădiniţă, de la şcoală, în aşa fel
încât copiii noştri să simtă că vin sărbătorile şi
să se simtă bine.
• Nu sunt probleme în Consiliul Local. chiar
dacă vrea cineva, din afară, să bage băţul
printre gard, nu există motive. Am avut proiecte
foarte bine documentate, au fost susţinute şi nu
cred că există un om din comuna Deveselu să
se opună acestor proiecte, având în vedere
faptul că sunt în avantajul şi pentru viitorul
nostru.
• 2013 a fost un an foarte bun pentru
comuna Deveselu. Un an foarte important
pentru viitorul nostru. Un an în care a început
modernizarea acestei comune. Mă bucur că
am putut să fiu în slujba cetăţenilor şi să particip,

cu tot ce am putut, la desfăşurarea acestor
evenimente. Ştiu că nu ne vom opri aici, chiar
dacă din aceşti bani pe care i-am primit vom
finaliza, în decembrie, cel târziu ianuarie 2014,
proiectul de apă şi canal. Apoi, urmează gazele
şi modernizarea drumurilor. Avem de făcut
extindere de apă – canal – drum de încă 7 km,
lucrări care nu au fost prinse în acest proiect.
Iar targhetul meu, până în 2016, este următorul.
De la o margine la alta a celor două sate,
Comanca şi Deveselu, şi blocuri, să existe apă,
canal, gaze şi drum. În momentul când am
rezolvat aceste lucruri, pot spune că am făcut
ceva. Dacă pot să mai continui, oamenii
dorindu-mă aici, e bine, dacă nu, plec cu simţul
îndatoririi împlinite.
• Eu nu sunt politician. Eu, cu toate că am
fost comandant de navă, în fişa postului meu,
era în felul următor: 60% capacitate de a conduce nava, din punct de vedere profesional să
ştiu ce se întâmplă, şi 40% – management. Eu
mă consider ca un manager care conduce o
firmă şi trebuie să o scoată întotdeauna pe
profit. Din punct de vedere politic, sunt apropiat
de oameni şi trebuie să recunosc că este un
lucru bun, eu îi voi ajuta şi îi ajut pe cei care
m-au ajutat la nevoie. Deci, din acest punct de
vedere, pot spune că sunt apropiat de PSD.
Sunt oamenii care mi-au întins o mână, atunci
când am cerut-o, sunt oamenii care m-au ajutat
şi faţă de care am o datorie morală. În al doilea
rând, trebuie să merg cu echipa câştigătoare,
pentru că nu am ce face dacă rămân pe afară.
Cred că oamenii din comuna Deveselu mă vor
înţelege pe mine, dar şi aspectul de a putea
dezvolta comuna. Nu e timpul şi nici momentul
să întoarcem spatele celor care ne-au ajutat

odată. Nu mă caracterizează pe mine acest
lucru. În al doilea rând, este sugestia pe care
le-o dau tuturor locuitorilor.
• Am strâns foarte multe semnături pentru
Unirea României cu Basarabia. Cred că de la
comuna Deveselu au plecat în jur de 900 de
semnături. Îmi menţin această idee. Este parte
din teritoriul românesc şi, după părerea mea,
trebuie să vină acasă, la patria-mamă. Eu sunt
un primar de ţară prea mic pentru un eveniment
atât de important, dar sper ca cei de la
Bucureşti, numindu-se oameni de stat cu
viziune largă, aşa trebuie să gândească.
• De când am venit în primărie, în urma
modificărilor tarlalelor, s-au găsit 21 de ha de
teren pe care Primăria Deveselu le-a muncit şi
acum avem posibilitatea să oferim, din partea
noastră, un mic ajutor pentru populaţia cu
venituri reduse. Intenţionez să executăm o
hotărâre a Consiliului Local, având în vedere
că avem la dispoziţie 6.200 kg de făină, să le
împărţim în luna decembrie, pentru cei nevoiaşi.
E micul nostru cadou pentru oamenii fără
venituri, în aşa fel încât să mai atenuăm din
necazurile vieţii şi să simtă că au venit sărbătorile. Cu acest teren nu am venit eu de acasă, a
fost dintotdeauna. Probabil că locuitorii comunei
îşi vor da seama că, în mod oficial, cu hotărârea
Consiliului Local, noi am creat această
plus-valoare la bugetul local, în aşa fel încât să
beneficieze ei de acest pământ. Asta este
hotărârea consiliului. Cei care nu au posibilităţi
financiare deosebite să poată fi ajutaţi.
• Maşina şi şoferul primăriei sunt la
dispoziţia oamenilor oricând. Am dus oameni
bolnavi la Sanatoriul de la Târgu-Jiu, la Bu-

cureşti. Prin acest intermediu, le spun că, atunci
când au probleme de acest gen, oricând se pot
adresa Primăriei Deveselu. Prin aparatul de
specialitate, sunt la dispoziţia dânşilor.
• Avem două asistente comunitare. Pentru
Deveselu, s-a înfiinţat al doilea post de asistent
comunitar. Cu acest lucru mă mândresc, pentru
că încercăm să-i ajutăm şi să ştim mult mai
multe despre problemele oamenilor.
• În acelaşi timp, vreau să spun că mă ocup
să descopăr oameni care s-ar încadra la ajutorul social, încă mai sunt oameni nevoiaşi.
Chiar vinerea trecută, am primit un telefon de la
cineva din Comanca, care mi-a spus că, de doi
ani, nu are curent electric. Stă împreună cu
nepoţelul, nu are niciun venit, şi nu ştiu de ce nu
s-au adresat până acum Primăriei Deveselu.
Nu cred că a venit cineva să-şi ceară dreptatea
conform legilor ţării şi a plecat nerezolvat din
Primăria Deveselu. Acesta este românul.
Indiferent câte proiecte vom face şi cum vom
face, să fim aproape de cetăţeni. M-aş bucura
să nu aibă nimeni nevoie de Primăria Deveselu.
Să aibă un venit, în aşa fel încât să le creeze
independenţă de orice execută Primăria
Deveselu.

