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Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc va achita 
amenda dată de CNCD, 
deşi o consideră 
„nedreaptă”

Au început lucrările la podul 
pentru pietoni și bicicliști  
de peste râul Olt

După ani de zile de aștep-
tare, lucrurile par să se miște 
în cazul podului pentru pietoni 
și bicicliști de peste râul Olt. 
Lucrările au început așadar 
luna aceasta, spun autoritățile 
locale. Costurile investiției se 
ridică la peste 9,6 milioane de 
lei, iar podul ar trebui să fie 
gata până la finalul acestui an, 
ne-a informat viceprimarul 
Tóth-Birtan Csaba. 

Vechiul pod, periculos și ne-
îngrijit, a fost dărâmat. Acesta a 
fost subiectul multor nemulțu-
miri exprimate de-a lungul tim-
pului de locuitorii din zonă și 
asociații civile. Lucrările la noua 
construcție ar fi trebuit să în-
ceapă în luna septembrie a anului 

trecut și să se încheie într-un 
an, adică în septembrie 2023, se 

arată pe panoul de șantier in-
stalat în zonă. PAGINA 5

Diószegi László: „Eu întotdeauna  
vreau să câștig pe teren, dar ceea ce s-a 
întâmplat astăzi a întrecut orice limită”

Patronul Sepsi OSK, Diószegi 
László, a spus că scandările su-
porterilor craioveni veniți la Sfân-
tu Gheorghe au întrecut orice 
limită și că, deși dorea ca echipa 
sa să tranșeze meciul pe teren, 
decizia opririi partidei din etapa 
23 a Superligii a fost bună. O 
reacție a avut și primarul din 

Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, 
care a fost prezent la meci. 

Finanțatorul echipei din Sfân-
tu Gheorghe a declarat că ceea 
ce s-a auzit din tribunele oas-
peților la meciul de duminică a 
fost mai degrabă o răzbunare 
împotriva patronului FC U Cra-
iova 1948.  PAGINA 3

Primarul munici-
piului Târgu Secuiesc, 
Bokor Tibor, a declarat 
că va plăti amenda de 
2.000 de lei aplicată 
de Consiliul Naţional 
pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD), 
pe motiv că ar fi pro-
movat, în mediul on-
line, un eveniment pu-
blic exclusiv în limba 
maghiară, deşi consi-
deră că a fost sancţio-
nat pe nedrept. 
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TEGA a modificat 
punctele de colectare  
din cartierul Ciucului 
În acest fel, vor fi reduse grămezile de deşeuri 
din această zonă | PAGINA 2

Polițiștii covăsneni efectuează cercetări după ce, 
în noaptea de joi spre vineri, două mașini au fost 
sparte pe străzile Crângului, respectiv strada Nicolae 
Iorga. Mai mult, în aceeași noapte, o persoană ne-
cunoscută ar fi intrat într-un alt autoturism, a cărui 
portieră nu era asigurată.  

„La data de 27.01.2023, polițiștii din cadrul Poliției 
Municipiului Sfântu Gheorghe au fost sesizați cu privire la 
faptul că, în noaptea de 26 – 27 ianuarie a.c., geamurile 
portierelor a două autoturisme parcate pe strada Crângului, 
respectiv strada Nicolae Iorga din municipiul Sfântu 
Gheorghe, au fost sparte. 

Din cercetările efectuate polițiștii au stabilit că, în cazul 
unuia dintre vehicule, s-a încercat sustragerea oglinzii 

retro vizoare și a navigației autoturismului, iar în cazul 
celui de-al doilea autoturism, un taxi, autorul a sustras 
suma de 30 de lei din interior. 

Totodată, polițiștii au stabilit că o persoană necunoscută 
a pătruns în interiorul unui alt autoturism, parcat pe bule-

vardul Gen. Grigore Bălan, profitând de faptul că mașina 
nu avea portiera șoferului asigurată. Din acest autoturism 
nu au fost sustrase bunuri sau valori”, informează duminică 
IPJ Covasna.  

Șoferul uneia dintre mașinile sparte a publicat vineri 
pe rețelele sociale imagini cu paguba, iar până duminică 
acestea au fost distribuite de peste 200 de persoane. 
„Atenție! Se dau spargeri la mașini în Sfântu Gheorghe”, a 
scris șoferul taxiului pe pagina de Facebook.  

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de tentativă la furt calificat și furt califi-
cat. 

 Daniela Luca 
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Două mașini au fost sparte în noaptea de joi spre vineri, la Sfântu Gheorghe

Cine a câștigat primul concurs #OCV20 | PAGINA 4


