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Dragi locuitori
ai comunei Deveselu,
ugămintea mea este să mai aveţi un
pic de răbdare, chiar dacă ştiu că
răbdarea dumneavoastră a ajuns
aproape de capăt. Dacă aţi avut atâta răbdare
cu vechea administraţie şi nu s-a mişcat nimic,
trebuie să aveţi răbdare şi cu noi, pentru că sunt
foarte multe probleme de rezolvat, lăsate de
către vechea conducere a primăriei. Trebuie să
aveţi, în continuare, încredere, pentru că nu
putem face totul peste noapte. Ştiu cu ce
probleme vă confruntaţi, cunosc îndeaproape
dorinţele dumneavoastră şi, de aceea, prin
intermediul publicaţiei comunei noastre,
Deveselu News, vă spun că eu, împreună cu
echipa din primărie, vom face tot ce ne stă în
puteri, pentru ca dumneavoastră să trăiţi într-o
comună, curată, modernă, sigură şi civilizată…
Dacă am avea un sac cu bani, probabil că
i-am cheltui într-o seară, pentru că avem foarte
multe idei pentru redresarea localităţii noastre.
Am însă speranţa că, în momentul când vom
ajunge la final cu investiţiile propuse, dorinţele
dumneavoastră se vor transforma în realitate…
Ion Aliman,
primarul dumneavoastră

R

După cum vedeţi,
zâmbetul a reapărut
pe chipul elevilor din
comuna Deveselu

Editorial

ION ALIMAN SAU REDAREA SPERANŢEI
ostul comandant de navă, Ion Aliman, a „ancorat”, în ziua de 10
iunie 2012, în „portul” Deveselu.
Spunem asta figurativ, având în vedere că
actualul primar al comunei Deveselu, localitate parteneră a proiectului SUA, cu privire la
instalarea Scutului Antirachetă de pe teritoriul
României, este de profesie ofiţer de Marină.
Un lup de mare, bătut de toate vânturile şi instruit milităreşte pentru viaţă şi administraţie.
Ca fiu al comunei Deveselu, Ion Aliman
s-a pregătit, aproape două cincinale, pentru
a prelua fotoliul de primar, aşa că – în anul de
graţie 2012 – ţelul său a fost atins.
Domnia-sa a reuşit, astfel, să pună capăt
unor stări de lucruri, care ţineau în loc o
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localitate cu mare potenţial de intrare în
galeria comunelor civilizate ale judeţului Olt.
Om de cuvânt, radical în relaţiile cu adversarii
politici şi diplomat pe măsură, legist în ceea
ce priveşte administrarea comunităţii, primarul Aliman este hotărât să pună capăt
nepăsării şi abuzurilor care au fost săvârşite,
de-a lungul timpului, în comuna Deveselu.
La scurt timp după preluarea fotoliului de
primar, Ion Aliman a deschis larg uşile
primăriei pentru ca localnicii să-şi exprime
deschis păsurile, a pus ordine în finanţele
primăriei, a înfiinţat un post de jandarmi
pentru întronarea siguranţei şi securităţii
publice, a făcut curăţenie peste tot, acolo
unde domnea mizeria şi insalubritatea, a

rezolvat integral problema iluminatului public,
a construit, pentru copii, patru locuri de joacă,
la standarde europene.
Conştient de faptul că educaţia înseamnă
viitor şi progres, d-l primar a pregătit localurile
de şcoală aşa cum se cuvine, cu toate
utilităţile, conform cerinţelor vremii. A schimbat centrala pe gaze din primărie, cu o centrală pe lemne, reducând substanţial (60%)
cheltuielile cu încălzirea, a înfiinţat o firmă, în
cadrul Consiliului Local, prin care se pot
efectua diferite servicii pentru comunitate, în
regie proprie. Nu trebuie uitat faptul că noua
administraţie a achiziţionat un microbuz
pentru transportul la şcoală al elevilor şi
profesorilor.

În funcţie şi de capacitatea acestui
guvern, dar – mai ales – de priceperea
administrativă şi de buna sa credinţă, primarul Ion Aliman poate să redea speranţa şi
demnitatea acestei comune, dreptatea şi
adevărul pe care oamenii le aşteaptă de la
Revoluţie încoace.
Redacţia publicaţiei Deveselu News îi
doreşte succes domnului primar şi le
aminteşte locuitorilor comunei Deveselu că,
în pagina a treia a acestei publicaţii, se află
adresa şi numărul de telefon, în baza cărora
puteţi lua legătura cu redactorii noştri, dispuşi
oricând să vă asculte doleanţele.
Dumitru SÂRGHIE

Deveselu News
VOCEA POPORULUI,
VOCEA LUI DUMNEZEU
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GOSPODARUL LUNII MAI
Viorel Biciuşcă

F

iind primul număr al ziarului Deveselu News, reporterii noştri au
pornit prin satele comunei Deveselu (Deveselu şi Comanca), pentru a
chestiona sătenii despre părerea dumnealor privind activitatea
administraţiei locale şi, implicit, a primarului Ion Aliman. Oamenii au fost
intervievaţi la întâmplare, dintre cei care erau pe stradă la momentul
respectiv, răspunzând la întrebarea: „Aveţi, de ceva timp, un nou primar…
S-a schimbat ceva de când acesta a preluat puterea? Şi cum vocea poporului
este suverană, dăm cuvântul oamenilor.
Marin Ivan:
Da. Primarul a început activităţile peste tot. O parte din
şoseaua de la Comanca spre
unitatea militară este aproape
gata. Urmează partea cealaltă.
În Comanca şi Deveselu, s-au tras deja coloanele
de apă. Acum să vedem când se vor finaliza…
Suntem optimişti…
ION NIŢU:
Îmi inspiră încredere acest
primar. Ceea ce a început trebuie să se termine. Sigur va
face treabă…
EUGENIA NICA:
Trăim cu speranţa că va fi
mai bine în continuare… Vom
vedea!
ION ŞUICAN:
A umblat pe la podurile
ăstea pe aici. Nu se vede
niciun fel de schimbare. N-a
făcut nimica. Lumea l-a vrut pe
Ion Aliman la Primărie. Pe
Beciu nu l-a mai vrut poporul.
IOANA NIŢU:
Suntem sătui de promisiuni, dar în rest n-a făcut nimic.
Nici „Bună ziua!” nu ştie să dea.
VASILICA
ANDREESCU:
A făcut lucruri frumoase
acest primar. Avem încredere…
D-NA RADU:
Este un primar bun, un om
bun…
ILIE MOANŢĂ:
Avem speranţe de mai
bine… Pe parcurs vom putea
evalua activitatea acestui primar..
DOINA GHEORGHE:
Avem încredere în noul primar. Este mai bine… A început
să bage apă, canalizare, a zis
că asfaltează 12 km, pentru
că atâta are de la UE. Avem
speranţe!

ANONIM:
Am o părere foarte bună
despre Ion Aliman. Un primar adevărat.
Maria Trifu:
A început lucrări bune.
Bagă apă, face canalizare.
A făcut părculeţul pentru
copii, a făcut foarte multe şi
va face, în continuare, cu ajutorul nostru. Suntem mândri de ce primar avem.
GHEORGHE
PETCU (OGARU):
Avem toate atuurile
pentru a deveni o comună
modernă…
IGNAT:
S-au făcut canalizările,
o să înceapă şi cu gazele.
Suntem optimişti în ceea
ce priveşte activitatea
primăriei…
ANONIM:
Aliman e un primar bun.
FILIPESCU MARIAN:
S-au schimbat lucrurile
în bine.

Are 40 de ani şi aproape un
deceniu de când şi-a ales
meseria de grădinar, pe
care o practică, alături de
soţia sa Gianina (29 de
ani), în regim privat.
„La început a fost o joacă”, ne
spune tânărul legumicultor. Apoi joaca
aceasta a devenit pasiune şi brăţară de
aur. Viorel Biciuşcă şi-a dezvoltat, an
de an, afacerea, reuşind astfel să-i
asigure familiei sale un trai decent şi
să-şi capete, treptat, faimă şi notorietate în acest domeniu al cultivării
legumelor. Răsaduri diverse, dovlecei,
roşii, castraveţi, ţelină, verdeţuri variate,
sfeclă roşie, gogoşari, varză, salată,
ridichi – iată o varietate de produse
ecologice, pe care gospodarul nostru
din Deveselu le produce într-un solar,
pe o suprafaţă de 50 de ari. Trei recolte
pe an! Investiţie, muncă, îngrijorare la
intemperiile naturii, dar – până la
urmă – vine şi răsplata.
Dumnezeu îi ia sub protecţie pe cei
care muncesc pământul, iar familia lui
Viorel Biciuşcă îşi trăieşte viaţa cu
demnitate, prin muncă şi onestitate,
fiind un exemplu pentru o comunitate
cu vechi tradiţii în cultivarea legumelor.
Viorel are studii post-liceale, o

diplomă de asistent de gestiune, iar
soţia sa este absolventă a unei facultăţi
de sociologie-psihologie. Amândoi însă
au preferat să lucreze pământul…
Metaforic vorbind, Viorel chiar îşi pune
în aplicare meseria din diplomă, fiind
un gestionar de excepţie pentru propriile sale produse legumicole, iar tânăra
sa soţie, Gianina, de ce nu?, desluşind,
pe deplin, atât sociologia cât şi psihologia plantelor…
Cele două fetiţe ale familiei
Biciuşcă, Valeria-Maria (5 ani şi
jumătate) şi Andreea-Maria (2 ani şi
jumătate) întregesc, în mod miraculos,
o familie frumoasă, care reprezintă un
reper de moralitate şi cinste, confirmând, încă o dată, că familia este
celula de bază a unei societăţi.
Felicitări!

MARIAN ŞERBAN:
S-a schimbat foarte mult
comuna. Lucrurile sunt mai
bune…
MARIN STĂNOI:
Avem primar ce nu se
există pe judeţ. Aliman este
omul care cu adevărat e om.
Ce face Aliman şi cu ce-l
mai ajută americanii o să iasă foarte bine pentru
comuna noastră.
PETRE PĂUN:
E băiat bun. Se văd
lucrările… A început omul
lucrările, se vede ceva…
Trebuie să facem şi noi ceva, ca să fie un sat
mai modern.
TITEL MUNTEANU:
Venirea lui Aliman e de
bun augur. A început deja
lucrările în comună…

ION DUMITRU:
Nu mă interesează, oricare ar fi tot
aşa e… El ca om are
pregătire, a fost pe
vas. A început câteva
lucrări deja. În rest, n-am ce să vă
spun…

IULIAN IONUŢ
PREDA ŞI FLORIN
MĂDĂLIN PREDA:
Este un primar
foarte bun, pentru că ajută comuna.
Celălalt primar nu prea făcea mai nimic.
A început canalizarea, alimentarea cu apă…
Se văd lucrurile. Suntem optimişti…
Pagină de Damian POPESCU
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ÎMPLETIM EXPERIENŢA CU TINEREŢEA
ŞI AŞA AR TREBUI SĂ FIE PESTE TOT
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– declară Comisar-şef Ion Delibaşa, şeful secţiei de Poliţie Rurală 5 Deveselu
L-am reîntâlnit, recent, pe
comisarul-şef Ion Delibaşa, şeful
secţiei de Poliţie Rurală 5
Deveselu. Faţă în faţă cu
domnia-sa nu mai avusesem
prilejul să stau, din legislatura
2004-2008, când participam, ca
membru ATOP, la unele acţiuni cu
Poliţia din Olt, condusă în acea
vreme de chestorul Ion Stoica.
ecţia de Poliţie Rurală 5 Deveselu
cuprinde zece localităţi: Băbiciu,
Gostavăţu, Scărişoara, Stoeneşti,
Traian, Vlădila, Deveselu, Redea, Rotunda,
Bucunişu şi se învecinează cu două judeţe
(Teleorman şi Dolj).
Ofiţer de carieră, cu o experienţă de peste
trei decenii în activitatea de poliţie, Ion Delibaşa
a făcut o descriere rapidă a acţiunilor pe care
echipa Secţiei de Poliţie Rurală le-a întreprins
în ultimul timp, subliniind eficacitatea noii organizări a poliţiei pe secţii, care a avut drept rezultat, prin noul sistem operativ, o scădere
îmbucurătoare a infracţionalităţii, faţă de anii
precedenţi.
„Chiar în ianuarie-februarie 2013, avem
două grupări, una care acţiona în comunele
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Rotunda-Bucinişu şi cealaltă în RedeaBucinişu. O grupare era formată din cinci infractori, iar cealaltă din trei infractori.
Majoritatea infractorilor erau din Rotunda,
Redea, dar şi doi din Bucinişu. Deci, două
grupări care au fost destructurate, infractorii
sunt reţinuţi şi în curs de judecată.
Şi în anii anteriori, ne-am confruntat cu furturile de la Romtelecom, unde am reuşit să destructurăm două grupări de infractori, care
acţionau pe raza noastră şi pe raza mai multor
localităţi din judeţ. Le-am stopat, de doi ani, nu
mai avem niciun furt de cablu Romtelecom sau
de energie electrică. Acum trei ani, am avut furturile din sistemele de irigaţii. La fel, am reuşit
destructurarea lor şi nu mai avem niciun furt de
sistem de irigaţii. Cele mai multe furturi se
comit din locuinţe. În mediul rural, noi spunem
locuinţe la curtea şi anexele locuinţei. Sunt mici
furturi care deranjează populaţia.
Acum avem un proiect Security Marketing
pe acest gen de infracţiuni, furturile din locuinţe
şi din societăţile comerciale. Sperăm ca, la
sfârşitul anului, sau la prima evaluare din iulie,
să avem un rezultat bun. Scriptic, nu ne interesează, ci dorim ca săteanul, cetăţeanul să
simtă prezenţa noastră şi să fie în siguranţă,
ceea ce cred că am demonstrat în cele zece
localităţi.

În mediul rural, problema cea mai gravă
pentru cetăţeni era furtul de animale. De când
am venit în Deveselu, nu mai avem, în anul
2013, decât un singur furt de animale, şi acela
o cabalină care era pe o pajişte, la o stână de
oi. Din datele noastre, se află la o altă stână,
într-un judeţ vecin, dar se desfăşoară activităţi
pentru găsirea cabalinei. Am stopat fenomenul,
pentru că au fost destructurate vreo trei grupări
de infractori, care sunt condamnaţi cu pedepse
definitive. Chiar aveam o grupare de la Caracal
care acţiona şi pe zona noastră şi care a primit
pedepse între 13 şi 13 ani şi jumătate. Li s-a
menţinut pedeapsa şi la Curtea de Apel. Este
una dintre cele mai mari pedepse pe care a
dat-o Judecătoria Caracal pentru furt”, a declarat Ion Delibaşa.
Sărăcia oamenilor şi lipsa locurilor de
muncă sunt fenomene care generează aceste
infracţiuni, însă – graţie echipei tinere cu care
d-l comisar-şef îşi face treaba, dar şi cu sprijinul
Ministerului de Interne, prin care s-a înfiinţat la
Deveselu un post de jandarmi – lucrurile pe
raza celor 10 localităţi sunt ţinute sub control.
Cât priveşte colaborarea Secţiei de Poliţie
Rurală nr. 5 cu primarii celor 10 comune şi, în
special, cu primarul comunei Deveselu, semnalele sunt, de asemenea, pozitive, fenomenul
infracţional din zonă fiind în continuă scădere…

„Toate lipsurile ne-au învăţat că nu trebuie
să ne văietăm. Cred că tinerii vor ajunge să
aibă mai multe oportunităţi şi sunt convins că
vor fi mult mai bine apreciaţi de către populaţie
pentru munca pe care o vor depune, pentru că
acesta este scopul nostru. Avem un colectiv
tânăr, aproape 60% dintre poliţiştii din subordinea mea au între 25 şi 30 de ani. Bineînţeles
că mai avem şi câţiva oameni cu experienţă.
Este bine aşa, pentru că tinerii au de unde să
înveţe. Împletim experienţa cu tinereţea şi aşa
ar trebui să fie peste tot”, conchide comisarul
Ion delibaşa, care salută apariţia publicaţiei
„Deveselu News”, considerând-o benefică şi
necesară şi atât din punctul de vedere al
administraţiei publice locale, cât şi din perspectiva oglindirii cu bună-credinţă a acţiunilor şi
muncii de poliţie, aflate sub coordonarea
domniei-sale.
Dumitru SÂRGHIE

DE VORBĂ CU MAGDALENA FOTA,
profesor la Şcoala Deveselu

DUPĂ O PLOAIE DE VARĂ,
APARE PE CER UN CURCUBEU…

espre rolul şcolii şi despre importanţa educaţiei prin şcoală
am vorbit cu Magdalena Fota,
profesor de geografie şi franceză la
şcoala din localitate, consilier educativ şi
purtător de cuvânt. Cu o mândrie
nedisimulată, domnia-sa ne spune că
rezultatele educaţiei obţinute în Şcoala
Deveselu nu se deosebesc de cele din
mediul urban. Există o bază materială
adecvată, precum şi resurse materiale şi
umane de cea mai bună calitate…
O acţiune notabilă, care este în plină
desfăşurare în şcolile cu cls. I-VIII din comuna Deveselu, este aceea intitulată
„Profesorul anului”. Desfăşurată după o
metodologie de ultimă oră, la această
acţiune sunt angrenaţi deopotrivă atât
elevii şi cadrele didactice, cât şi părinţii
învăţăceilor.
Doamna profesoară Magdalena Fota
îşi exprimă îngrijorarea faţă de un
fenomen naţional care bântuie şcoala
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românească… Este vorba despre
scăderea natalităţii, care are ca efect
micşorarea numărului de elevi şi, deci,
desfiinţarea claselor.
„Deocamdată, la Deveselu nu există
clase simultane, dar fenomenul amintit
se rostogoleşte vertiginos, iar noi nu
putem face nimic în acest sens”, ne
spune Magdalena Fota.
Purtătorul de cuvânt al Şcolii Deveselu ne-a mai vorbit şi despre buna colaborare a Şcolii cu Primăria, subliniind
realizarea la standarde europene a
grupurilor sanitare din şcoală, de către
actuala echipă administrativă a Primăriei,
coordonată de primarul Ion Aliman şi viceprimarul Dorel Gorcea.
„Noi nu aşteptăm americanii să ne rezolve problemele. Vom vedea ce vor face
americanii, deocamdată ne bazăm pe
sprijinul administraţiei locale. Şcoala fără
Primăria Deveselu nu poate să facă
nimic, chiar dacă noi suntem coordonatori de credite şi avem contabil şi buget
separat. Toţi suntem mână în mână…”,
adaugă, cu oarecare mândrie, d-na profesoară.
Tot domnia-sa ne enumeră o serie de

activităţi culturale: „Şcoala altfel”, „Să ştii
mai multe , să fii mai bun”, „Cenaclul
literar”, Revista „Dinamicii”, cu o apariţie
periodică, precum şi anumite excursii,
finanţate de Primărie, pentru elevii de la
ciclul primar şi gimnazial. Iată, dragi cititori, o agendă încărcată, care ne demonstrează ca Şcoala din Deveselu, cu
dascălii şi educatorii ei, este la înălţime.
Doamna profesoară are însă şi un of
esenţial: lipsa unei săli de sport, pe care
atât profesorii cât şi elevii o visează de
ani de zile. „Până acum, finanţarea nu a
fost posibilă… Avem mari speranţe de
aici înainte”, ne spune cu optimism Magdalena Fota.
Cu privire la anumite presiuni politice
asupra şcolii, având în vedere culorile
politice diferite dintre primar (mov) şi viceprimar (roşu), experimentata doamnă
Fota alege calea diplomaţiei: „Nu avem
presiuni politice. Tot ce a fost este de
domeniul trecutului. După o ploaie caldă
de vară, apare pe cer un curcubeu. Nu
contează paleta de culori politice, ci contează activitatea pe care o desfăşurăm
noi aici. Omul sfinţeşte locul şi asta facem
noi aici, la Deveselu”.
(Dragoş S.)

Dr. Magdalena Capanu
şi asistenta-şefă,
Emanuela Ştefan –
o garanţie pentru
sănătatea oamenilor
din Deveselu.
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ION ALIMAN,
primarul comunei Deveselu:

Comuna Deveselu se află
pe harta lumii şi sperăm
că vom fi, în continuare,
băgaţi în seamă…
D-le primar, care ar fi rolul apariţiei
acestei publicaţii, intitulate sugestiv
„Deveselu News?
În primul rând, mi-am dat seama că la volumul de muncă care se găseşte acum în
primăria Deveselu şi având în vedere cele trei
proiecte care se derulează în comuna Deveselu, avem o mare problemă cu comunicarea în comunitate, faţă de munca noastră,
de ceea ce facem noi, de măsurile pe care le
luăm, pentru a merge în continuare cu aceste
proiecte. Consider că este o idee bună să
publicăm acest ziar, cu apariţie lunară, în aşa
fel încât locuitorii comunei noastre să fie
informaţi direct de la sursă, pentru că, ştiţi şi
d-voastră, ca şi mine, cum se pune problema
în România. Orice zvon se duce poate de zece
ori mai mare şi mai gogonat decât este în realitate sau o informaţie corectă poate să ajungă
o dezinformare la al patrulea sau la al cincilea
om. Orice lucru bun nu rămâne nepedepsit,
mai ales în ziua de astăzi...
Aveţi deja aproape un an de când
aţi preluat frâiele comunei. Ce
înseamnă visul american, care a
fost atât de mult scos în relief,
pentru comuna Deveselu? Cum îl
vedeţi d-voastră, care sunteţi ofiţer
de carieră? Ce înseamnă visul
american pentru Deveselu?
Deocamdată, aşteptăm… Nu s-a concretizat absolut nimic. În situaţia în care nu au
început lucrările în baza militară, nu au venit
să înceapă marile lucrări. Va fi o firmă americană care va face organizare de şantier. Până
atunci, pot spune că, pentru localitate, nu s-a
văzut niciun beneficiu din activitatea care
urmează să fie, în viitorul apropiat, în unitatea
militară, dar aşteptăm. În situaţia în care vor
veni, vor avea nevoie de mână de lucru, pentru
care suntem şi noi interesaţi şi, să zicem că, la
muncă, oamenii noştri au prioritate, pentru că
suntem din zonă şi costurile ar fi mult mai mici,
pentru orice firmă care ar veni.
Pe vremuri, când veneau de la
război, oamenii spuneau că unii
veneau pe scut, alţii sub scut...
Era educaţia spartană, în care nu exista
cale de mijloc: ori veneai mort, ori veneai
învingător!
Visul american este ceva de bun augur. Vor
fi activităţi şi evenimente care vor dezvolta comuna noastră. Comuna Deveselu este pe

harta lumii şi sperăm că vom fi, în continuare,
băgaţi în seamă…

Aveţi trei mari proiecte pentru
comuna Deveselu. Descrieţi-le pe
fiecare în parte.
Toate trei sunt foarte importante. Alimentarea cu apă, un proiect de 16,4 km, canalizarea
cu staţia de epurare – un proiect de 16,4 km şi
modernizarea de drumuri – un proiect de 11,5
km. Cu părere de rău, vă spun faptul că, aceste
proiecte nu au fost foarte bine detaliate şi puse
la punct, iar cei care au fost înaintea noastră
probabil că nu le-au dat atât de multă importanţă. În continuare, lucrăm la aceste proiecte.
Nu există stipulat, în aceste proiecte, modul în
care se va branşa populaţia, nu există modul în
care vom face traversarea prin drumurile care
deja sunt asfaltate. Nu sunt prinse în acest
proiect de modernizare drumuri şi
modernizarea sau cel puţin turnarea stratului
asfaltic de uzură, ca să putem să reparăm în
urma acestor lucrări. Deci, suntem obligaţi să
venim cu un proiect suplimentar, pentru a
branşa populaţia şi asta înseamnă alţi bani
cheltuiţi şi timp pierdut. Să vedem ce
modalitate găsim, căci ideea noastră este ca
această branşare a cetăţenilor să se facă cu
bani cât mai puţini, dacă se poate deloc, şi să
ne folosim de investiţiile care au fost făcute în
comuna Deveselu. Că altfel, dacă nu suntem
branşaţi, degeaba avem câte o ţeavă la poartă
prin care curge apa.
Vreau să precizez că alimentarea cu apă
este un proiect bine venit, în situaţia în care
pânza freatică a scăzut destul de mult şi sunt
locuitori şi anumite zone din Comanca şi din
Deveselu, în care nu mai avem apă în fântâni.
Eu sper că, din luna iulie, să avem posibilitatea
să discutăm cu fiecare şi să începem
branşarea. Sper în finalizarea lui la 1 septembrie.
Următoarele proiecte, canalizarea şi staţia
de epurare, sunt foarte importante, având în
vedere că staţia de epurare a apelor uzate va
deservi şi unitatea militară. Deci, este un termen clar, la 1 noiembrie trebuie deja să
funcţioneze pentru unitatea militară. Este important pentru comuna Deveselu, pentru că se
vor crea câteva locuri de muncă şi faptul că intrăm şi noi în lumea modernă.
Vreau ca prin această publicaţie să informez şi cetăţenii că despre modernizarea
drumurilor putem să vorbim abia din anul 2014.
Sunt conştient de faptul că acolo unde s-a
săpat, dacă nu se face tasare naturală, dacă

nu aşteptăm să treacă cel puţin o iarnă peste
aceste săpături şi ne grăbim cu drumul, nu
vom face decât ca, după un an sau doi, să se
lase drumul în jos şi să ne batem joc de investiţia făcută. Dacă am stat atâţia ani cu drumurile comunale făcute varză, poate să mai
treacă iarna peste noi, să încheiem anul 2014
şi să zicem că, într-adevăr, am modernizat comuna.

Ce aţi făcut până acum, de când aţi
preluat comuna?
Aici pot spune despre sistemul de iluminat
public. Am investit aproximativ 60 mii lei. Am
extins iluminatul public cu 2 km, în Deveselu şi
în Comanca, am pus în jur de 400 de lămpi în
plus, am mers pe becuri economice. La ora actuală, nu se depăşeşte consumul care era în
2010-2011, când era un bec de 500 waţi din
300-400 de m dacă era şi acela. Mergând pe
această variantă economică, plata este la fel,
nu dăm bani în plus pentru iluminatul public.
Am finalizat toaletele la şcoală, care este o
investiţie destul de serioasă, o construcţie occidentală, unde copiii nu se mai duc în curte la
toaletă. În sfârşit, şcoala are autorizaţie, are
apă introdusă şi aceste toalete.
S-a înfiinţat, pe raza comunei Deveselu,
postul de jandarmi. S-a înfiinţat o firmă, unde
mai lucrează 3-4 muncitori. Avem pe cei care
întreţin iluminatul public, nu mai mergem pe
contracte fabuloase. Facem transport de persoane, avem două microbuze ale primăriei,
avem contract cu firma Romaniţa, unde transportăm muncitorii, aducem profesorii, aducem
copiii de la Comanca la Deveselu şi înapoi.
Părerea mea este că lucrurile s-au schimbat.
În luna august, vom începe o investiţie,
deja am luat avizul de la CEZ şi vom munci cu
o investiţie de 50 de milioane de euro, pentru
un parc fotovoltaic. Este vorba de bani mulţi şi
aş vrea să precizez că numai prin autorizaţia
de construcţie când va fi eliberată, la Deveselu,
vor intra în jur de 400-500 de mii de euro, bani
pe care-i vom folosi în interesul acestei comunităţi.
Am electrificat cimitirul… Şi eu zic că este
un lucru bun. Am tras câţiva stâlpi, deoarece
este un obicei în a te duce la cimitir cu noaptea
în cap, la 5.30 să fii în cimitir. Drumurile sunt

aşa cum sunt, cei care merg la cimitir sunt oameni mai în vârstă şi am zis să-i ajutăm, cât de
cât, să le luminăm calea, pentru a se duce
să-şi plângă morţii şi să le îngrijească
mormintele.
De asemenea, vrem să arătăm părinţilor
că, odată cu intrarea copiilor în clasa zero în
unitatea noastră de învăţământ, cadrele didactice îşi dau tot interesul ca pruncii lor să poată
să înveţe, iar noi, ca administraţie, le punem
totul la dispoziţie. Nu v-am spus, dar în toate
unităţile şcolare, inclusiv la primărie, am investit
în nişte aparate americane de tratare a apei şi
avem apă plată. Avem un aparat care, în
şcoală face 124 de litri de apă pe oră. Aceste
aparate sunt extraordinar de bune. Nu vrem
copii bolnavi, nu vrem o societate în care să
fim bolnavi cu toţii . Omul bolnav nu poate da
randament.

Care este mesajul dvs., după un an
de când aţi preluat conducerea
primăriei?
Eu sunt total nemulţumit de realizările
mele. Sunt omul care vrea maximul sau nimic.
Aşa am fost educat. Părinţii mei au fost oameni
simpli, dar cu dragoste de muncă. Dacă se
apucau să facă un lucru, o făceau până la
capăt. Probabil că asta am moştenit şi eu, şi
datorită şcolilor pe care le-am făcut şi datorită
serviciului pe care l-am avut, aşa am fost educat şi aşa m-am format. Pot să spun că sunt
zile şi au fost perioade în care am crezut că bat
pasul pe loc. Cu toată convingerea mea şi cu
toată forţa mea de muncă mă zbăteam, dar,
uneori, te zbaţi exact ca peştele pe uscat. Pot
spune că m-au încetinit, în munca mea, foarte
multe probleme rămase în coadă de peşte sau
cărora nu le-au dat importanţa cuvenită cei
care au fost înaintea noastră. Sunt multe
probleme la care sunt angrenat să le rezolv şi
la ora actuală. Cea mai mare durere a mea
este că ajung la concluzia, şi să vă spun cu
toată convingerea, că d-l Beciu cu ai lui au
lucrat în defavoarea acestei comune. Ba din
neştiinţă, ba din incompetenţă sau din
cauza faptului că nu au acordat atenţia
cuvenită problemelor prioritare.
D.S.

