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Aproape 10.000 de solicitări de pașapoarte
la Serviciul din Covasna, în prima
jumătate din 2022
Un raport privind activitatea Serviciului Public Comunitar
de Pașapoarte din județul Covasna arată că în prima
jumătate a anului 2022 s-au înregistrat 9.736 de cereri.

Dintre acestea, 9.089 de cereri au fost pentru pașapoarte
simple electronice și 647 de cereri pentru pașapoarte simple
temporare. PAGINA 2

Aproape 7 milioane de euro,
pentru două proiecte despre
bioeconomie, coordonate la
nivel național din județul Covasna

Peste 5 milioane de lei
pentru reabilitarea
primăriei din
Boroșneu Mare

Două organizații din județul
Covasna sunt reprezentantele
României în tot atâtea proiecte
internaționale, f inanțate cu
aproape 7 milioane de euro.
Clusterele Green Energy și
Agrofood, cu sediile în Sfântu
Gheorghe, au lansat of icial
miercuri, într-o conferință de
presă comună, proiectele „Biorural” și „CEE2ACT”, care au
la bază dezvoltarea bioeconomiei în zonele rurale. La eveniment a luat parte și fostul

Autoritățile din Boroșneu Mare
își doresc să reabiliteze, să extindă și
să doteze sediul primăriei. În acest
sens, au publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) licitația pentru a găsi un constructor.
Banii, peste 5 milioane de lei fără
TVA (5.201.183,59 lei), sunt asigurați
prin Programul Național de Dezvoltare
Locală (PNDL) 2. Lucrarea se află în
procedura de achiziție pentru a doua
oară, deoarece anterior constructorii
le-au spus autorităților că suma pentru
proiect este prea mică, având în vedere
creșterea prețurilor. PAGINA 3

ministru Borbély László, actual
consilier de stat și coordonator
al Departamentului pentru Dez-

Încă două zile de anchete
de circulație „Origine
— Destinație” și în
octombrie
Un filtru cu echipaje mixte,
CNAIR - Poliția Română, a fost prezent miercuri, 28 septembrie, pe
DN11, la intrarea în municipiul Târgu
Secuiesc. Aici s-a derulat prima zi
de anchete de circulație „Origine —
Destinație”.
Sunt programate încă două astfel
de campanii. PAGINA 6

voltare Durabilă din cadrul Guvernului României.
PAGINA 4

Consiliul Județean vrea să
dezvolte Sepsi Track, o pistă de
biciclete de peste 46 de kilometri
Consiliul Județean Covasna continuă demersurile pentru amenajarea unor piste de biciclete între localități. Dacă până acum s-a lucrat
la o astfel de investiție între Sânzieni și Lemnia,
de 20 de kilometri lungime, în ședința de joi

consilierii vor hotărî dacă sunt de acord să înceapă demersurile pentru construirea unei piste
care să se întindă pe 46,2 kilometri și să cuprindă
șapte localități dintre Bixad și Reci, inclusiv.
PAGINA 5

Festivalul baloanelor cu aer cald – timp de patru zile
la Băile Fortyogó, lângă Târgu Secuiesc | PAGINA 8

EDITORIAL. Două potenţiale pericole: exodul ruşilor,
creşterea lefurilor bugetare
Două teme au frământat naţiunea în zilele din urmă: războiul din Ucraina, care
va dura cât va trăi şi domni Vladimir Putin, şi creşterea nesimţită a lefurilor aleşilor
locali.
Războiul din Ucraina e un serial de televiziune care ţine de prin februarie şi are
toate şansele să atingă cifre record. Vedem acum un nou episod: fuga ruşilor speriaţi

de moartea pe care le-o pregăteşte Putin înrolându-i forţat în armata rusă. Dotaţi
cu Kalaşnikoave ruginite, cam de pe vremea când făceam eu armata, dacă nu cumva
rămase din al doilea RM, nepregătiţi şi neinstruiţi, ruşii aleg să fugă peste graniţe,
oriunde văd cu ochii şi oriunde îi primesc vecinii: Finlanda, ţările baltice, Ucraina
chiar.  Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3

