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a început de an, în primul rând,
vă doresc să fiţi sănătoşi, să nu
aveţi evenimente neplăcute
în viaţa dumneavoastră, a familiilor
dumneavoastră şi a apropiaţilor.
Lucrurile sunt pe drumul cel bun şi
sper că apreciaţi munca echipei din
primărie. Ştiu că munca noastră nu poate
fi apreciată în proporţie de 100%, dar
vreau să înţelegeţi că vom face tot ce este
posibil să îndreptăm lucrurile şi să ne
facem cât mai utili.
Sper ca în acest an, 2014, să finalizăm
tot ceea ce ne-am propus, pentru a face
din comuna noastră o comună modernă
din toate punctele de vedere. Orice
problemă aveţi, dorim să ne-o adresaţi
nouă, celor din primărie, pentru ca
împreună să găsim rezolvare.
De aceea suntem aici... Dragi consăteni,
dacă aveţi necazuri, dacă intervine ceva,
ştiţi unde să ne găsiţi, iar noi suntem aici,
la dispoziţia dumneavoastră.

CĂTĂLINA NICOLA, învăţător Şcoala Deveselu:

ÎNCERCĂM SĂ LE INSUFLĂM COPIILOR
DRAGOSTEA DE ŢARĂ, DE LIMBA LOR ŞI
RESPECTUL PENTRU STRĂMOŞI
Aspect din cadrul Proiectului “Acesta-i satul meu”, proiect iniţiat de Şcoala Deveselu
şi coordonat de d-na director Ramona Oltiţa Urâtu
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Scrisoare deschisă domnului Gheorghe Beciu
Domnule ex-primar,

D

eşi numele de Beciu sună sinistru,
având anumite conotaţii funerare
şi chiar judiciare, noi îl respectăm
aşa cum este, fiindcă numele ţi-l dă
Dumnezeu şi nu vreo funcţie efemeră,
precum este şi cea de primar al comunei
Deveselu.
Funebre sunt faptele omului, indiferent
de cum îl cheamă pe acesta: Beciu, Beznă,
Sicrieru, Groparu, Ţârcomnicu, Cioclu,
Oasenegre sau Strigoiu… Iar faptele dvs.,
domnule Beciu, şi ale sinistrei dvs. echipe
din fostele legislaturi, au ţinut în beciul şi
bezna civilizaţiei, cale de trei cincinale, o
comună cu oameni destoinici şi cu credinţă
curată în Dumnezeu.
Am utilizat sintagma „trei cincinale”, ca
să vă reintroducem domnule ex-primar, pe
dvs. şi pe acoliţii dvs., în atmosfera şcolii de
odinioară (Ştefan Gheorghiu), pe care
domnia-voastră aţi absolvit-o, cu secera şi
ciocanul în mână, în faimoşii ani ai

comunismului multilateral dezvoltat.
Şi, fiindcă dvs., domnule Beciu, aţi fost
educat la fabrica de produs minciuni şi
dezinformări marca PCR, cred că sunteţi
mândru de faptul că, la sfârşitul anului trecut, aţi reuşit, cu ajutorul fiului dvs. şi al unui
jurnalist iresponsabil, să denigraţi comuna
care v-a ţinut în fruntea ei atâta amar de
vreme. Nu are rost să mai vorbim despre cât
de “sinistră” a fost acea acţiune a Primăriei
Deveselu, prin care s-au împărţit 2000 de
cozonaci, noi asumându-ne anumite erori de
suprafaţă, care au fost speculate în mod
odios de către dvs., domnule Beciu.
Acum însă, atât noi cei din actuala
administraţie, cât şi 99% dintre cetăţenii
comunei Deveselu, care au apreciat acea
acţiune creştinească, săvârşită de noi, ne
punem firesc anumite întrebări.
Nu cumva, dacă aţi mai fi rămas în fruntea obştii, domnule Beciu, aţi fi devenit
groparul acestor locuri, cărând comuna cu
dricul, bucată cu bucată, în eternitatea istoriei? Cum aţi fi răspuns, domnule Beciu,

dacă aţi fi rămas primar, în faţa organelor de
cercetare penală, pentru funebrele ilegalităţi
comise în mandatele dvs.?
Şi acum să vă enumerăm câteva dintre
aceste ilegalităţi, domnule Beciu: acordarea
unor sporuri ilegale, la cinci salariaţi, în
valoare de 675 milioane lei vechi; încheierea
unor contracte ilegale cu SC Orange România SA, creând un prejudiciu primăriei de
peste 430 milioane lei vechi; încheierea altui
contract odios cu Cosmote, la preţul de 265
milioane lei vechi, pentru convorbiri private,
sumă pentru care este somată la plată actuala administraţie; plata unor sume de 500
milioane lei vechi, pentru nişte aşa-zise
lucrări la Căminul Cultural, fără contract şi
fără situaţie de lucrări; plata unor penalităţi
de 1,3 miliarde lei vechi către o societate
care a asfaltat în satul Deveselu, plată care
reprezintă o adevărată gaură neagră,
cauzată de incompetenţă şi prostie crasă;
falsificarea unei dispoziţii de primar,
prejudiciind astfel primăria cu o sumă de
165 milioane lei vechi; deturnarea masivă a

unor fonduri de la APIA; falsificarea unui
proces-verbal de terminare a lucrărilor la
Căminul Cultural, acordându-se suplimentar
şi ilegal o sumă de 400 milioane lei vechi.
Dezastruos şi şocant pentru deveseleni
este şi faptul că actuala administraţie
primeşte amenzi de 1 miliard le vechi pentru
anumite licitaţii din 2011 şi 2012, organizate
de către dvs., domnule Beciu.
Toate acestea, domnule ex-primar, sunt
fapte mult mai şocante, mai sinistre şi mai
funebre decât împărţitul cozonacilor de la
sfârşitul anului trecut. Iar pentru toate acestea, aşa cum vor hotărî organismele abilitate,
dvs. trebuie să daţi socoteală. Cât de
curând…
Şi asta, nu înainte, domnule Beciu, de a
returna comunităţii Deveselu toţi aceşti bani
pe care dvs. şi echipa dvs. i-aţi cheltuit ilegal.
ECHIPA ADMINISTRATIVĂ
A PRIMĂRIEI DEVESELU

P.S.: Vom reveni, în numerele
viitoare, cu alte fapte la fel de sinistre
şi funebre, comise de administraţia
Beciu
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CĂTĂLINA NICOLA, învăţător Şcoala Deveselu:

Încercăm să le insuflăm copiilor dragostea de ţară,
de limba lor şi respectul pentru strămoşi
Ce a făcut-o pe învăţătoarea Cătălina Nicola
să lucreze suplimentar cu copiii, fără remuneraţie, în aceste vremuri nu tocmai favorabile?
Tocmai pentru că sunt dornici şi vor dă înveţe.
Programa şcolară nu prevede la clasa a doua limba
engleză, decât la clasa pregătitoare şi la clasa I. Fac
acest lucru benevol, tocmai pentru că au fost interesaţi.

Cătălina Nicola este învăţătoare
la clasa a II-a, la Şcoala Deveselu. Face parte din acest
colectiv de doi ani şi este un
cadru didactic dedicat meseriei.
Un dascăl cu dragoste pentru
copii, un dascăl pentru care educaţia copiilor este foarte importantă, domnia-sa realizând că ei,
micii învăţăcei, sunt viitorul
acestei comunităţi şi, de ce nu,
ai acestei ţări.
Dragostea pentru copii se manifestă şi prin faptul că d-na învăţătoare lucrează suplimentar,
fără plată, câte o oră pe săptămână, când cei mici rămân la
şcoală şi învaţă limba engleză.
Am discutat cu d-na Nicolae
despre proiectele ce se
desfăşoară în această unitate,
despre activităţile care s-au
desfăşurat şi care se vor
desfăşura şi, bineînţeles, despre
copii. Dar să-i dăm cuvântul.

Care este colaborarea dvs. cu celelalte
cadre didactice?
La nivelul şcolii, se lucrează foarte bine, există
colaborare între cadrele didactice, în toate activităţile
pe care noi am încercat să le realizăm şi, credem
că am şi reuşit foarte bine. Încercăm să marcăm
fiecare eveniment, fiecare sărbătoare, să-i facem pe
cei mici să înţeleagă cât mai bine, pe înţelesul lor,
semnificaţiile evenimentelor ce au loc în fiecare an.
De exemplu…
În luna decembrie, unul dintre evenimentele
importante pe care le-am marcat şi noi a fost Ziua
Naţională a României (foto), unde am încercat, prin
activităţi diverse, să-i introducem pe copii în spiritul
sărbătorii de 1 Decembrie, să înţeleagă semnificaţia
zilei şi să fie cât mai doritori ca, în fiecare an, să-şi
aducă aminte de această zi şi să o marcheze aşa
cum trebuie.
Apoi, au urmat activităţi dedicate sfintei sărbători
de Crăciun pe care, ca în fiecare an, am marcat-o
aşa cum se cuvine. Au fost diverse activităţi, dansuri,
scenete realizate de cei mici. S-au primit cadourile
de la Moş Crăciun, bineînţeles cu ajutorul Consiliului
Local.
În luna ianuarie, am început prin marcarea zilei
poetului neamului românesc, Mihai Eminescu, pe
care l-am sărbătorit şi noi, citindu-i poeziile, vorbind,
pe înţelesul copiilor, prin prezentări PowerPoint, despre viaţa poetului. Credem că am reuşit să marcăm

acest eveniment aşa cum trebuie şi, de asemenea,
că i-am făcut pe copii să înţeleagă rolul marelui poet
în viaţa românilor. În urma activităţilor, cei mici au
înţeles de ce Eminescu era numit Luceafărul literaturii noastre. Pe 24 ianuarie, am marcat Ziua Micii
Uniri. Am încercat să-i facem să înţeleagă ce semnifică această zi pentru români. Cât de cât, cei mici
au înţeles de ce s-a dorit unirea, de ce noi astăzi
suntem români, vorbim româneşte şi trăim într-o ţară
mare şi frumoasă.
Încercăm să le insuflăm copiilor dragostea de
ţară, de limba lor şi respectul pentru strămoşi, cântând, la începutul fiecărei zile, o parte din Imnul
României.
Cum percep cei mici faptul că americanii au
venit în Deveselu? Aţi văzut reacţia lor?
Sunt foarte încântaţi şi foarte doritori să
vorbească şi ei în limba engleză. Chiar mă întreabă
dacă se întâlnesc cu un american pe stradă cum
să-l salute sau cum să-l întrebe ce mai face.
Ce proiecte are Şcoala Deveselu?
Cel mai mare proiect al nostru de până acum se
numeşte „Acesta este satul meu”, în colaborare cu
şcolile din comunele Dobrosloveni şi Studina.
Proiectul este o continuare a celui început anul trecut
şi am mai vorbit despre el. Anul acesta, vom

prezenta tradiţiile din zona noastră, din zona
Deveselu, tradiţii de nuntă, de botez şi altele din viaţa
deveselenilor. Acest proiect se adresează claselor
mici. Mai avem „Spiritul olimpic, punte peste
veacuri”, un proiect zonal în care sunt implicate atât
Clubul Sportiv din Craiova, Şcoala Gimnazială
„Anton Pan” din Râmnicu-Vâlcea. Noi am mai avut
o activitate în primul semestru, iar acum vom avea
o activitate la Şcoala Grădinile. Acest proiect promovează valorile şi principiile olimpismului. Olimpismul nu se reduce doar la sport ca şi competiţie, ci
are anumite valori, principii. Se vorbeşte foarte mult
despre toleranţă, despre fairplay.
Următoarea activitate pe care o vom desfăşura,
chiar în luna februarie, la Şcoala Grădinile, va fi o
competiţie între şcoli, în care vom prezenta un material în care se face vorbire despre istoria Jocurilor
Olimpice antice. Suntem foarte mulţumiţi că elevii
sunt dornici, sunt receptivi.
O altă activitate va fi la Şcoala Deveselu şi va
consta într-un triatlon: aruncarea mingii de oină,
săritura în lungime de pe loc şi alergare de rezistenţă. Proiectul se întinde pe patru ani şi sunt opt
şcoli implicate: Deveselu, Grădinile, Asociaţia SocioCulturală pentru Promovarea Romanaţiului Iancu
Jianu (care ne-a şi sponsorizat). Prima activitate am
avut-o în Caracal, s-a numit „Cupa Iancu Jianu la
fotbal”, un eveniment reuşit.

COMISARŞEF DE POLIŢIE, ION DELIBAŞA  Secţia 5 Poliţie Rurală Deveselu:

CU CÂT SE ABANDONEAZĂ EDUCAŢIA,
CREŞTE ŞI INFRACŢIONALITATEA

D-le comisar-şef, ce probleme aţi
întâmpinat la sfârşitul anului 2013 şi
începutul acestui nou an?
În toate cele 10 posturi pe care le avem în coordonare, nu au existat probleme deosebite. S-au
desfăşurat şi se desfăşoară permanent activităţi
de prevenţie… Venind în sprijinul cetăţenilor, am
asigurat prezenţa unui poliţist pe fiecare schimb.
Deci, non-stop a existat un poliţist la post. A fost o
colaborare bună cu cei care au firme de
deszăpezire, care şi-au făcut treaba. Nu am avut
niciun drum blocat şi nicio persoană blocată sau
care să fi avut nevoie de ajutor, de intervenţie.
Sperăm să nu avem probleme nici în continuare.
Pot să vă spun că acţiunile infracţionale sunt în
scădere. La începutul anului, am avut câteva fapte
comise, unele dintre ele le-am soluţionat, prin

reţinerea autorului. Este vorba de ghişeul poştal
de la Rotunda şi de două societăţi comerciale, care
au fost sparte. La ghişeul poştal nu s-a furat nimic,
dar s-a pătruns în interior, s-a distrus sistemul de
alarmă, faptă care s-a produs în noaptea de Crăciun. La două nopţi distanţă, s-au spart două societăţi comerciale, pe raza comunei Rotunda. La
aproape o săptămână, autorul a fost identificat, a
fost reţinut şi prezentat Parchetului. Nu s-a emis
mandat de arestare preventivă, dar i s-a interzis
părăsirea localităţii şi a fost trimis în judecată.
Acestea ar fi evenimentele mai deosebite pe raza
noastră de acoperire.
Avem colaborări şi cu toate instituţiile publice,
cu staţiile locale, cu şcolile. Avem discuţii cu părinţii,
cu elevii, cu profesorii. Lunar, se deplasează un
poliţist care are activitate în şcoală cu profesorii,
mai ales pe problema de prevenţie.
Sediile de poliţie a celor 10 localităţi, cum
se prezintă?
Avem doar 3 sedii de poliţie unde sunt clădiri
mai vechi, însă majoritatea secţiilor sunt moderne,

cu locuinţe de serviciu pentru şeful de post. Nu
avem probleme cu sediile, le-am mai renovat, cu
sprijinul administraţiei publice locale, cu forţe
proprii. Fiecare post de poliţie are câte un
autoturism pentru intervenţie.
Cât de subordonat sunteţi d-voastră unei
administraţii locale?
În niciun fel! Există o colaborare între administraţia publică locală şi poliţie, dar nu există niciun
raport de subordonare. Sunt încheiate parteneriate
între Poliţie şi Primării, dar nu există termenul de
subordonare. Subordonarea posturilor de poliţie
este exclusivă faţă de IPJ Olt şi de IGPR.
Anul trecut, la Deveselu, s-a spart grădiniţa de la Comanca. În ce stadiu sunt
cercetările?.
În câteva săptămâni, vom rezolva acest caz,
avem un cerc se suspecţi. A fost un prejudiciu
financiar destul de mare, dar putem vorbi şi despre
un prejudiciu de imagine. Dacă administraţia
publică locală nu se implica, copiii aveau

probleme cu încălzirea.
Sărăcia şi scăderea nivelului de trai duc la
fapte antisociale, d-le comisar?
Nu întotdeauna este aşa. În mediul rural, în
general, există lipsa locurilor de muncă, dar, de la
an, la an, se observă diminuarea infracţiunilor. În
2013, am avut cu 72 de fapte sesizate mai puţin
decât în 2012. Aici intră şi preocuparea poliţistului,
a instanţei publice… Nu trebuie să generalizăm şi
să spunem că numai sărăcia duce la aceste fapte.
Este vorba şi de gradul de educaţie al celor din comunitatea locală. Contează foarte mult...
De aceea, se spune că prevenind este mai
bine decât de a descoperi. Munca este mult mai
mare pentru a identifica autorii care săvârşesc acte
antisociale decât să previi aceste fapte.
Consider că, în orice zonă, educaţia face mai
mult decât orice. Şi în comunităţile de rromi unde
gradul de educaţie este mai mare, şi
infracţionalitatea este în scădere. Cu cât se abandonează educaţia, creşte şi infracţionalitatea.
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LA DEVESELU,
DESZĂPEZIREA SA FĂCUT
EFICIENT ŞI CU BANI PUŢINI

PRIMĂRIA DEVESELU  AMENDATĂ
CU 1 MILIARD DE LEI VECHI, DIN CAUZA
FOSTEI ADMINISTRAŢII LOCALE

e obicei, fenomenele naturale, cum a fost zăpada recent căzută peste România,
paralizează bunul mers al lucrurilor. Nu
a fost cazul însă şi în comuna Deveselu,
unde s-a lucrat eficient şi cu bani puţini.
Astfel, locuitorii comunei nu au avut de
suferit din cauza zăpezii abundente, aşa
cum s-a întâmplat în alte părţi, şi nici administraţia publică locală nu a cheltuit
sume foarte mari pentru degajarea drumurilor.

n octombrie 2013, prin adresa
cu numărul 17699/1, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice (ANRMAP) a solicitat
Primăriei Deveselu să-i pună la
dispoziţie toate documentele privind
licitaţiile efectuate pentru cele trei
proiecte efectuate de către fosta
administraţie condusă de primarul
Gheorghe Beciu: apă, canal şi
drumuri.
Conform acestei adrese, pe
bază de semnătură, primăria a pus
la dispoziţie toate documentele, şi a
primit “cadou”, pe 23 decembrie
2013, prin adresa 17699/2, un proces-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor, cu
nr. 179, încheiat ca urmare a
desfăşurării procedurii de supraveghere.
Prin acest proces-verbal,

D

intervenţiile din această iarnă, ne-au pus
la dispoziţie un tractor cu lamă şi
preţurile sunt, tot aşa, numai la nivelul
consumului de motorină. Pe noi,
deszăpezirea ne-a costat în jur de
1500-1700 lei – consumul de motorină.
La 40 de ore de funcţionare pe fiecare
utilaj în parte, este o nimica toată, în situaţia în care fără 250 lei plus TVA pe oră,
nu închiriezi un utilaj de deszăpezire.
Nu am avut blocaje în comună…”

ELEVII AU AJUNS CU
BINE LA ŞCOALĂ

Aşa cum ne-a declarat, primarul Ion
Aliman nu este adeptul de a cheltui o
grămadă de bani pe sistemul de
deszăpezire, având în vedere că suntem de abia la început de an şi mai sunt
multe lucruri de realizat.
„Sistemul de deszăpezire pe Deveslu s-a făcut cu bani extrem de puţini.
Cheltuielile au fost numai pentru
motorină. Am avut două utilaje, un
boldo-excavator al Primăriei Deveselu,
cu lama Primăriei, utilaj care este
închiriat şi lucrează în unitatea militară.
Deci, în perioada aceasta, avem grijă să
luăm şi nişte bani.
Mai avem un tractor cu lamă, luat de
la firma Alcedo, o firmă condusă de doi
tineri, fii ai satului Deveselu care, întotdeauna, şi-au ajutat comuna. Pentru

Elevii au ajuns foarte bine la şcoală
şi nu s-au înregistrat absenţe. De
asemenea, cele două şcoli şi cele două
grădiniţe de pe raza comunei sunt
asigurate cu combustibil, având în
vedere iarna destul de grea care sa
instalat, de curând, în toată ţara.
„Cu combustibilul stăm foarte bine,
primăria a avut grijă de acest lucru. Nu
ne-am gândit că va fi o iarnă aşa lungă

că faptele sunt reale, nu avem ce
face… Cei de la ANRMAP nu bat
câmpii. Mai devreme sau mai târziu
vom plăti această amendă... Dar,
atunci, automat, legea ne obligă să
ne îndreptăm, pentru a recupera
prejudiciul, împotriva celor care se
fac vinovaţi, în speţă fosta administraţie condusă de Gheorghe Beciu.”

DE ANUL ACESTA, CETĂŢENII DIN
DEVESELU ŞI COMANCA VOR BENEFICIA
DE 1000 KG DE PRODUSE LA HECTAR
şi grea, dar stăm foarte bine pe cele
patru unităţi. Spunem că ne va fi suficient, acum depinde şi cum va evolua
vremea. Nu au fost alte probleme în
desfăşurarea procesului educativ”, a
declarat, pentru Deveselu News,
Ramona Oltiţa Urâtu (foto), directorul
şcolilor Deveselu şi Comanca.

CIOBAN ALUNGAT DE PE
IZLAZUL COMUNEI DEVESELU
e ani buni încoace, izlazul comunei Deveselu devenise, ilegal, păşunea unui cioban din
Caracal, care îşi păştea aici nestingherit
animalele. Ba chiar ovinele şi caprinele
acestui individ păşteau şi prin culturile
oamenilor. De ani de zile, cu de la sine
putere, acest cioban îşi instala târla pe
cele 36 ha de izlaz situat în satul
Comanca, proprietate a Consiliul Local
Deveselu, undeva foarte aproape de
şoseaua care merge spre Redea.
Reprezentanţii primăriei au avut
discuţii cu el, i-au pus în vedere să
părăsească zona, jandarmii l-au înţesat de
amenzi, dar se pare că ciobanul nu voia
să înţeleagă.
Având în vedere numeroasele plângeri ale populaţiei din zonă referitoare la
faptul că animalele ciobanului au intrat pe
terenuri, au păscut lucerna, au distrus
grâul, s-a făcut pândă, câteva nopţi la
rând, şi s-a descoperit ceea ce se ştia
deja: ciobanul îşi păştea animalele fără
niciun fel de probleme, pe izlaz şi prin culturile oamenilor.
Astfel, în data de 23 decembrie 2013,

Î

ANRMAP amendează
Primăria Deveselu cu 1
miliard de lei vechi,
pentru modul defectuos
în care au fost făcute
licitaţiile, plus modul, la
fel de defectuos, în
care a primarul Gheorghe Beciu a încheiat
un contract cu Construct Plus, firma care
trebuia să execute drumul.
Despre acest fapt,
care împovărează foarte mult bugetul Primăriei Deveselu, primarul Ion
Aliman ne-a declarat:
“Dacă plăteam amenda în termen de 48 de ore, aceasta rămânea
la 500 milioane lei vechi. Dar de
unde să plătim noi atâţia bani pentru
faptele făcute de alţii? Motiv pentru
care am făcut contestaţie. Ştiu clar

D

ncepând cu anul 2014, pe teritoriul comunei Deveselu, ce include
şi satul Comanca, va funcţiona o societate agricolă, care va acorda
proprietarilor de terenuri câte 1000 de kg de produse la ha.
Acum, cei care îşi dau terenul în arendă beneficiază de 600-700 kg la
ha. Oamenii vor încheia un contract ferm cu societatea, şi chiar dacă va
un an agricol bun sau nu, aceasta nu va mai fi problema proprietarului,
el ştie că are un contract şi trebuie să-şi ia banii sau produsele, în aşa fel
încât să nu fie probleme.
Primăria comunei Deveselu a găsit această firmă, care este din Bucureşti, firmă care a cumpărat teren între Caracal şi Corabia, aproximativ
400 ha. Trebuie menţionat faptul că această societate agricolă va avea
sediul în comuna Deveselu. Astfel, de anul acesta proprietarii de terenuri
din Deveselu şi Comanca, indiferent că va fi un an foarte bun sau un an
prost pentru agricultură, vor primi câte 1000 kg la hectar.

Î

În curând:

spre dimineaţă, oamenii din primărie l-au
găsit pe izlaz, şi i-au confiscat 92 de
capete de ovine şi caprine. Ciobanul a
venit a doua zi, împreună cu televiziunea
OLTv, şi a făcut un pic de scandal.
Reprezentanţii primăriei l-au informat
că-şi va primi animalele înapoi, cu condiţia
să-şi plătească toate amenzile pe care le
primise şi, de asemenea, să dea o
declaraţie pe proprie răspundere că nu
mai vine pe teritoriul comunei Deveselu.
A dat declaraţie, a plătit amenzile pe
care le avea, în valoare de câteva mii de
lei. Acesta nu trebuie să uite un singur
lucru: cetăţenii din Deveselu sunt cu ochii
pe el…

PRIMĂRIA VA ÎNFIINŢA UN
MAGAZIN PENTRU LOCUITORII
CARTIERULUI „BLOCURI MApN”
vând în vedere că în pentru a construi un magazin care
Cartierul „Blocuri MApN”, să deservească cetăţenii din
A
cartier unde locuiesc fostele cadre această zonă. S-a stabilit locul şi
militare ale Bazei Aviatice de la
Deveselu, sunt aproximativ 100 de
persoane care, pentru o pâine, trebuie să bată drumul în altă parte,
administraţia locală a comunei,
condusă de primarul Ion Aliman,
s-a gândit să vină în ajutorul acestora.
Astfel, reprezentanţii primăriei
au avut o discuţie cu administratorul cartierului, d-na Luminiţa
Niţescu, şi s-a iniţiat un proiect,

s-au făcut demersurile necesare
pentru certificatul de urbanism.
Acest magazin urmează să
funcţioneze prin firma DevesPrest,
firmă a Consiliului Local Deveselu,
aşa cum, deja, în satul Comanca,
de ceva timp, a prins contur o unitate asemănătoare. Dacă în Comanca magazinul a fost înfiinţat
într-o clădire a primăriei, aici, în
Cartierul „Blocuri MApN”, acesta
trebuie ridicat de la fundaţie şi, aşa

cum ne-au informat, cei ce conduc
destinele acestei localităţi, până
de Paşti, acest magazin, atât de
util celor care locuiesc aici, va
prinde viaţă.
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ION ALIMAN, primarul comunei Deveselu:

AVEM CÂTEVA PROIECTE
ÎNDRĂZNEŢE. SĂ DEA DUMNEZEU
SĂ LE FINALIZĂM!
D-le primar, ce proiecte aveţi pentru anul
2014?
Pentru anul 2014, Primăria Deveselu are
câteva proiecte îndrăzneţe. Să dea Dumnezeu să
le finalizăm. Aş vrea să punctez, dintre acestea,
pe cele mai importante. Recent, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 3/27.01.2014, s-a hotărât
branşarea, pe domeniul public, discut numai de
domeniul public, la apă, în comuna Deveselu şi
satul Comanca. Prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 4/27.01.2014, s-a hotărât branşarea la sistemul
de canalizare în comuna Deveselu şi satul Comanca.
Această investiţie, privind aceste branşamente, va ajunge undeva la 1,2 milioane lei, iar
banii vor fi suportaţi din bugetul local. Având în
vedere că, în proiectul mare, nu s-au făcut aceste
branşări, vom fi nevoiţi să scoatem din buzunar
această sumă. Vor fi branşate şi racordate la apă
şi canal 757 de locuinţe, atât în satul Deveselu,
cât şi în satul Comanca. Aportul cetăţeanului este
zero. Toată această investiţie va fi suportată din
bugetul local şi alte surse legale.
Ţinând cont de faptul că puterea economică a
populaţiei este destul de mică, având în vedere
faptul că nu sunt locuri de muncă, având în vedere
faptul că va fi o povară destul de mare pe umerii
populaţiei să poată să suporte aceste cheltuieli,
ieri am luat hotărârea, prin Consiliul Local, ca
aceste costuri să fie suportate de către Primărie.
Alt proiect foarte important pentru noi şi pentru
unitatea militară unde va fi amplasat scutul antirachetă este sistemul de înfiinţare a gazelor naturale în comuna Deveselu, satul Comanca şi

blocuri MApN. La acest sistem va fi racordata şi
unitatea militară. Suntem în faza studiului de
fezabilitate şi de a obţine avizele de la ANR,
urmând ca, în curând, să avem câteva avize foarte
importante de la Drumuri, de la Calea Ferată etc.
Problema cea mai importantă este depistarea
sursei de legătură sau de branşare la magistrala
de gaze. Magistrala Drăgăneşti-Olt–Caracal, în
lungime de 12 km, 9 km proprietar este OMV şi 3
km – Consiliul Local Caracal. Recent, am făcut o
adresă către d-l primar Ciocăzanu, către Consiliul
Local Caracal, să primim acceptul, să ne putem
lega în porţiunea de conductă care, practic, sunt
proprietari. Această conductă este administrată de
către TransGaz, iar TransGazul ne-a dat această
soluţie de racordare la gaze.
După cele trei proiecte de care v-am vorbit,
urmează, în sfârşit, modernizarea drumurilor în
comuna Deveselu. Şi anul trecut am avut proiectul
finanţat, undeva la 19 miliarde lei vechi. Au fost
cheltuite 13 miliarde lei, iar 6 miliarde lei nu au fost
cheltuite din cauza faptului că, înainte de a face
tot sistemul acestea de modernizare a drumurilor,
trebuie să ne introducem ţevi. Va fi, pe undeva, pe
la jumătatea anului, după ce vom trage toate ţevile
pentru racorduri, pentru gaze, în aşa fel încât să
nu mai intervenim cu săpături după ce
modernizăm drumurile. Este un proiect amplu, de
11,5 km de drum, însemnând aproape 90% din
lungimea străzilor din Deveselu şi Comanca.
Cred că toate aceste proiecte vor fi finalizate
100% anul acesta. Le avem în vedere şi sperăm
să le finalizăm, fără nicio problemă, până la sfârşitul anului.

Anul trecut, am primit o finanţare de la Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, de 110
miliarde lei vechi, bani care au fost prevăzuţi pentru staţia de epurare şi sistemul de canalizare,
gospodăria de apă şi reţeaua de alimentare cu
apă. Staţia de epurare este aproape finalizată, şi
sperăm să nu avem niciun fel de probleme, pentru
a o finaliza în câteva zile. Urmează alimentarea
cu energie electrică care, conform Ordonanţei 28
a Guvernului, trebuie suportată de autorităţile locale. Este un proiect amplu, care se duce pe duce
la 120-130 mii lei, pentru că trebuie să punem, pe
banii bugetului local, un transformator în zona
staţiei de epurare.
Cum a fost anul 2013 pentru Deveselu?
Anul 2013 a fost un an bun pentru comuna
Deveselu. Aşa cum v-am spus, s-au primit în jur
de 110 miliarde lei pentru alimentarea cu apă şi
modernizare drumuri. S-a modernizat drumul
către unitatea militară – 660 m, s-a înfiinţat reţeaua
de alimentare cu apă – 16,4 km, iar momentan se
lucrează la gospodăria de apă. Cu privire la
canalizare, a fost înfiinţată toată reţeaua de
canalizare, de 16,4 km şi, în 3-4 zile, vom finaliza
şi staţia de epurare. Singura problemă este alimentarea cu energie electrică.
Ce aşteptări aveţi pentru anul 2014?
Pentru 2014, aştept finanţarea celor două
proiecte în proporţie de 100%, adică apă şi canal.
Finanţarea, în anul 2013, a fost undeva la 55% iar,
în 2014, aştept terminarea acestei finanţări.

Cum colaboraţi cu parlamentarii Oltului?
M-am întâlnit, de foarte multe ori, absolut cu
toţi parlamentarii. Dar cea mai bună colaborare o
am cu cei doi deputaţi şi cu cei doi senatori ai
colegiului nostru, care, aşa cum ştiţi, de aici şi-au
tras seva şi o parte din voturi. Este vorba de d-l
Dan Ciocan de la PSD, de Dumitru Niculescu de
la PPDD, de Teiu Păunescu de la PPDD şi de
Mihai Niţă de la PC.
Pot să vă spun că acum, când zăpada a venit
peste ţara noastră şi peste Deveselu, deputaţii
Dan Ciocan şi Dumitru Niculescu au făcut un lucru
destul de prietenesc şi de omenesc. Am fost sunat
de către cei doi şi m-au întrebat dacă am probleme cu deszăpezirea, pentru a mă ajuta. Eu am
apreciat acest lucru, pentru că nu este la îndemâna nu ştiu cui să te sune deputatul şi să-ţi
spună că, dacă ai probleme, el vine să te ajute.
Care este relaţia dvs. cu inamicii politici?
Mie nu-mi convine de dânşii, dânşilor nu le
convine de mine. Asta este în toată ţara. Este o
regulă. Sunt multe lucruri, iar inamicii fac tot felul
de diversiuni. Aceste lucruri se întâmplă pentru că
eu am făcut cunoscute faptele care au fost făcute
de fostul primar şi de echipa dânsului.
Nu puteam să mă înregistrez cu ele şi să tac,
în urma unui raport de audit pe care-l ştiu şi dânşii.
Am fost nevoit să fac, mai departe, documentele.
Este vorba de faptele reprobabile ale fostului primar şi ale echipei dânsului, pentru că singur nu
putea să le facă atâta rău deveselenilor.

DREPT LA REPLICĂ
Domnule Redactor-şef al ziarului Evenimentul Zilei,

n Evenimentul Zilei din 29 decembrie 2013,
ziaristul Petrişor Cană scrie, după ureche,
un articol bombastic intitulat „Imagini sinistre
de Crăciun! Primăria Deveselu a împărţit cozonaci
cu dricul. Vezi cum au reacţionat localnicii!” Doritor
de senzaţional ieftin şi utilizând într-un mod tendenţios cuvinte „tari”, autorul amestecă noţiuni şi
sintagme ca „maşină mortuară de partid”, „scut antirachetă”, „împărţeală sinistră”, „pomana din ajun”,
„starul american Tom Cruise”, „cozonaci cu dricul”,
„firma de pompe funebre Infinity” etc., practicând
astfel un fel de dadaism şi ridicând hazardul la rang
de principiu jurnalistic.
Mai clar, bazându-se pe o singură imagine,
furnizată de fiul fostului primar al comunei Deveselu, domnia-sa batjocoreşte conducerea
primăriei din localitate, susţinând sus şi tare că
aceasta a împărţit cozonaci cu dricul.
Faptul că ziaristul a preluat telefonic o imagine
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şi nişte informaţii incomplete şi – pe alocuri – de-a
dreptul denigratoare, fără a se afla la faţa locului,
poate fi demonstrat cu uşurinţă.
Astfel, pentru distribuirea celor 2000 de cozonaci (şi nu doar 900 cum se scrie în articol) au
fost utilizate două autoturisme. Este adevărat că
unul dintre cele două autovehicule (cel cu pricina)
are şi rol de car mortuar, dar – în astfel de cazuri
nefericite – maşina este pregătită cu un postament
metalic şi cu alte două postamente de lemn. După
eveniment, maşina merge la spălătorie şi apoi se
asamblează ca turism, fiind folosită astfel în diferite
treburi obşteşti. Ultima dată când maşina a fost
folosită în acest scop (mortuar) a fost pe data de 8
noiembrie 2013, şi nu „cu câteva zile înainte”, aşa
cum eronat scrie domnul Cană.
O altă minciună preluată de ziarist de la fiul adversarului meu politic, ex-primarul Gheorghe
Beciu, este aceea că respectivul autovehicul ar
aparţine firmei de pompe funebre Infinity din Caracal, administrate de un coleg din partidul din care
fac şi eu parte. Nimic mai fals: maşina aparţine SC
DevesPrestServ SRL, societate a Consiliului Local
Deveselu, fiind cumpărată de aceasta încă din
luna iunie a anului 2012.
Deşi autorul se străduieşte să demonstreze că

a fost la faţa locului, invocând în acest sens discuţii
cu sătenii, care ar fi fost îngroziţi de această „împărţeală sinistră”, orice cititor de bună-credinţă observă improvizaţia şi faptul că articolul respectiv nu
are ca drept fundament o documentare serioasă,
domnul Cană nefiind la faţa locului şi bazându-se,
aşa cum am mai spus, pe o imagine şi pe nişte informaţii livrate politic de beizadeaua fostului primar.
Mai mult, Petrişor Cană susţine – fantasmagoric – că m-a sunat şi că eu aş fi avut telefonul
închis. Cu totul şi cu totul neadevărat…
Un alt aspect semnificativ, pe care trebuie săl cunoască un ziarist de talia domnului Cană este
acela că oamenii au primit cozonacii cu bucurie şi
nu aşa cum se scrie că „au înlemnit, atunci când
au văzut maşina mortuară pe la porţi”. De altfel,
din toată comuna Deveselu, doar şapte familii n-au
primit cozonaci: trei familii din Deveselu, trei familii
din Comanca şi doar o familie din Cartierul Blocuri
MApN. Asta înseamnă cumva că oamenii din Comuna Deveselu au reacţionat vehement şi au refuzat „pomana”?
De fapt, „pomana” nu a fost deloc pomană şi
nu a fost dăruită cu intenţii electorale, aşa cum se
sugerează de către ziarist. Cozonacii provin din

grâul rezultat de pe un teren agricol al Primăriei
Deveselu, teren de pe care, ani de-a rândul, fostul
primar Gheorghe Beciu îşi însuşea produsele, fără
a avea vreun drept de proprietate asupra acestuia.
Poate că acesta ar fi un caz foarte interesant pentru domnul ziarist Cană. Şi dacă domnia-sa ar investiga acest caz, cu profesionalism, ar putea afla
mult mai multe dintre faptele cu adevărat sinistre
ale fostului primar.
În altă ordine de idei, trebuie să se ştie, de
către opinia publică, că nici subsemnatul şi nici
Primăria Deveselu n-au cheltuit vreun ban pentru
achiziţionarea cozonacilor.
În încheiere, vreau să vă spun că sunt un adept
al libertăţii de exprimare, al presei libere şi democratice, având în vedere faptul că, în meseria mea
de comandant de navă, am cunoscut lumea civilizată occidentală, însă sunt, totodată, şi adeptul
principiului de drept latin „Audiatur et altera pars”,
principiu care poate pune (nu-i aşa, domnule
Cană?) adevărul în ordine.
Cu respect,
PRIMARUL ION ALIMAN,
alături de echipa administrativă a
comunei Deveselu

