
Adică ultimul tren care putea salva de oprobiul 
public generalizat nişte partide pe care puţini le 
mai înţeleg. PNL s-a dat jos din pod şi l-a propus 
pe generalul Nicolae Ciucă premier. Un salvator 
de serviciu acest general cu merite pe câmpuri de 
luptă din Irak, proamerican şi preferat al preşe-

dintelui Iohannis – altfel nici nu se putea.  
Teatrul prost jucat de Cîţu („eu l-am propus pe 

generalul Ciucă pentru funcţia de premier”) te-ar 
face să râzi dacă n-ar fi de plâns cât de uşor putem fi 
ameţiţi (nu mă simt nici eu prea bine...) de nişte po-
liticieni cu mască.   (Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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EDITORIAL 

Ceasul politic al 12-lea, fără locuri în cimitire şi fără gropari

Peste 200 de cazuri noi  
de COVID înregistrate  
în doar 24 de ore în județ

Consiliul Județean (CJ) Co-
vasna a inițiat demersurile pen-
tru trecerea drumurilor comu-
nale 9 și 10, din Brateș și Zăbala, 
în administrarea proprie, res-
pectiv să intre la categoria de 
drumuri județene. Solicitarea 
este motivată prin faptul că se 
dorește ca acest tronson să fie 
reabilitat în viitor cu fonduri din 
Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny”.      lll pag.7

Drumuri comunale,  
unite și transformate  
în drum județean

Joi a fost înregistrată o creș-
tere bruscă a cazurilor de in-
fectări cu SARS-COV-2 la nivelul 
județului. De miercuri până joi 
au fost depistate pozitiv 207 de 
persoane, conform Prefecturii 

Covasna. În aceeași perioadă de 
timp s-au vindecat 46 de oa-
meni, iar o persoană a decedat. 
Incidența la nivel de județ este 
4,17/1.000, în creștere față de 
zilele trecute.                 lll pag.3

Încă 4 milioane  
de lei pentru  
SJU Covasna  

Consiliul Județean (CJ) Covasna a aprobat 
joi, în ședința ordinară a lunii octombrie, 
acordarea unei sume de 4 milioane de lei Spi-
talului Județean de Urgență Dr. Fogolyán 
Kristóf, prin rectificare bugetară. Banii ar 
urma să fie investiți în modernizarea infra -
structurii.              lll pag.6

Incidența COVID  
în orașul Covasna, 
crescută pe fondul 
unor erori umane 

Ar fi vorba despre 60 de persoane infec-
tate care au fost trecute în „contul” orașului 
Covasna, deși ar fi trebuit să apară în ra-
portările altor unități administrativ terito-
riale din județ.         lll pag.6

CJ vrea să cumpere o clădire 
pentru Școala Populară  
de Arte și Meserii  

Consiliul Județean (CJ) Co-
vasna a hotărât în ședința or-
dinară de joi, 20 octombrie, să 
înceapă demersurile pentru 
cumpărarea unui imobil în mu-
nicipiul Sfântu Gheorghe, situat 
în str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 
3, vizavi de Teatrul Andrei Mu-
reșanu, care să fie apoi predat 
Școlii Populare de Arte și Me-
serii.                     lll pag.7

Record în istoria Licitației 
Civile: peste 40.000 de lei 
strânși în câteva ore  

Licitația Civilă organizată 
miercuri, 20 octombrie, la 
Cernat, de Fundația Comu-
nitară Covasna, a generat 
rezultate record în istoria 
evenimentului. Fondurile 
strânse în total pentru cele 
trei proiecte însumează 
41.150 lei, din care 8.200 
de lei vor fi oferiți sub formă 
de servicii (produse, design, 
organizare etc.).      lll pag.6

Comunele, oraşele şi 
municipiile din România 
se pot înscrie în Programul 
Iluminat Public Ecologic 
Bugetul alocat sesiunii de finanţare  

este de 500 de milioane de lei       lll pag.12

ANOFM: Beneficiarii  
de ajutor social care se 
angajează pe cel puţin  
doi ani primesc VMG  
încă 6 luni           lll pag.5

Ceremonie și defilare 
militară de Ziua Armatei  
Evenimentul va fi sărbătorit la  
„Monumentul Ostașului Român”  

din Sfântu Gheorghe           lll pag.2

Protecția Copilului 
primește 3 milioane de lei 
de la Consiliul Județean

lll pag.12


