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DN13E, Zagon - Barcani, 
subiect la audierea 
ministrului propus  
al Transporturilor În mai multe localități 

din județul Covasna, 19 la 
număr, se vor impune noi 
restricții timp de 14 zile 
din cauza creșterii numă-
rului de cazuri cu COVID-
19, începând de miercuri, 
20 octombrie, conform ce-
lei mai recente hotărâri lua-
te de Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență 
(CJSU) Covasna. Patru zone 
din județ au o incidență 
mai mare de 6/1.000 de lo-
cuitori.  

lll pag.3

Restricții în 19 localități 
covăsnene, din cauza  
creșterii cazurilor de COVID-19

Iohannis: Am decis să convoc  
o şedinţă cu toţi responsabilii 
guvernamentali pentru 
instituirea unor măsuri restrictive  

lll pag.2

Un centru balneoclimateric 
multifuncţional va fi construit  
în staţiunea Covasna cu finanţare 
de la CNI 

Un centru balneoclimateric multi -
funcţional va fi construit în staţiunea 
Covasna cu sprijinul Companiei Na-
ţionale de Investiţii (CNI), Ministerul 
Dezvoltării alocând, recent, pentru 
acest proiect suma de 64 de milioane 
de lei.       lll pag.8

CSM Sfântu Gheorghe vine 
în sprijinul persoanelor  
cu handicap locomotor  
de la noi din județ           lll pag.2

78 de cazuri noi de  
COVID-19 raportate  
marți în județ 

Marți au fost raportate încă 78 de noi 
cazuri de coronavirus. În aceeași perioadă 
de timp 76 de pacienți s-au vindecat, însă 
trei persoane au decedat, toți fiind nevac-
cinați.         lll pag.3

Orașul Covasna, 
aproape de 
incidența  
de 10/1000  
De ce sunt așa multe îmbolnăviri  
raportate și care este mesajul  
primarului  lll pag.4

Drumul Național (DN) 13E, 
porțiunea neasfaltată dintre Za-
gon și Barcani, a fost subiect 
de discuție la audierea minis-

trului propus al Transporturilor 
și Infrastructurii, Cătălin Drulă, 
derulată marți în comisia parla-
mentară de specialitate. lll pag.5

O firmă de reparații auto din Căpeni 
a fost amendată cu 7.500 de lei de 
comisarii Gărzii de Mediu Covasna, 
după ce în urma unui control au des-
coperit neconformități.  

„În urma unei sesizări înaintate către 
GNM CJ Covasna, o echipă de comisari 
din cadrul instituției a efectuat un control 
în perioada 11.-15.10.2021 la  un agent 
economic având ca obiect de activitate în -
treținerea și repararea autovehiculelor. Ca 
urmare a neconformităților constatate, 
unitatea a fost sancționată cu amendă de 
7.500 RON și i-au fost stabilite măsuri cu 
termen de realizare  pentru remedierea 
acestor neconformități”, se arată într-o in-
formare publicată luni pe pagina de Face -
book a Gărzii de Mediu Covasna.  

Cu o săptămână în urmă, o activitate 
de dezmembrări auto, care nu avea acte 
de reglementare pe linie de protecția me-
diului, a fost depistată într-un control al 
autorităților covăsnene, poliție și Garda 

de Mediu, la Bățani. Pe un teren din comu -
nă, oamenii legii au găsit 20 de vehicule 
scoase din uz, adică în total aproximativ 
25.000 de kilograme de deșeuri, ce conți-
neau lichide sau alte componente pericu-
loase. Bărbatul care se ocupa de această 
activitate a fost amendat cu 10.000 de lei, 
iar în cauză s-a deschis și un dosar penal.  

De altfel, anul acesta mai multe firme 
care au legătură cu domeniul auto au 
intrat în vizorul comisarilor de mediu și 
unde au fost găsite neconformități s-au 
aplicat amenzi.  

În primele nouă luni din 2021, Garda 
de Mediu Covasna a efectuat peste 260 
de inspecții planificate și neplanificate, 
dintre care 46 pe baza unor sesizări, 
arată un bilanț al instituției. Aceeași sursă 

arată și că astfel au fost aplicate 68 de 
sancțiuni principale, dintre care 22 de 
avertismente și 46 de amenzi, în valoare 
totală de 588.800 de lei.  

Lipsa solicitării sau obținerii actelor 
de reglementare din punct de vedere al 
protecției mediului, nedepunerea decla-
rației la fondul de mediu, abandonarea 
deșeurilor, eliminarea deșeurilor prin ar-
dere, lipsa evidenței gestiunii deșeurilor 
sau transportul deșeurilor fără a deține 
formulare de încărcare/descărcare deșeuri 
sunt printre principalele neconformități 
constatate de comisarii Gărzii de Mediu 
Covasna. 
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Garda de Mediu Covasna

Firmă de reparații auto, amendată de Garda de Mediu cu 7.500 de lei


