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Peste 20 de UAT-uri din judeţul Covasna
primesc, în total, aproape 3,2 milioane de lei
pentru lucrări de cadastru și carte funciară
Aproape 3,2 milioane de lei vor ajunge anul acesta
la peste 20 de primării din județul Covasna pentru
înscrierea proprietăților în evidențele de cadastru

Peste 500 de elevi, participanţi
la cel mai mare concurs
de prim ajutor din judeţ
„Sanitarii Pricepuţi” a revenit, după doi ani,
în centrul municipiului Sfântu Gheorghe

Concursul județean de prim ajutor „Sanitarii
Pricepuți”, organizat de Crucea Roșie Covasna, a
revenit în forță anul acesta, cu o nouă ediție de
succes, care s-a bucurat de un număr record de

participanți. Peste 500 de elevi de la școli din tot
județul au luat parte la probele teoretice și practice,
care au avut loc joi, în centrul municipiului Sfântu
Gheorghe. PAGINA 7

Cal mort pe o stradă
din Sfântu Gheorghe;
proprietarul, amendat
cu 200 de lei
Un cal care și-a dat ultima suflare
pe strada Salcâmilor din Sfântu Gheorghe a lăsat în urmă o amendă de 200
de lei pentru proprietarul tras astfel
la răspundere de autorități că și-a
lăsat animalul liber pe domeniul public.
Poliția locală a fost sesizată miercuri seara, în jurul orei 21:30, că un
cal, care umblă liber pe stradă, abia
se mai ține pe picioare. PAGINA 3
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și carte funciară, informează Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară (OCPI) Covasna.
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Construcţia unuia
dintre cele mai moderne
skatepark-uri din ţară
a început la Sf. Gheorghe

Autoritățile din Sfântu Gheorghe anunță că au început lucrările
la unul dintre cele mai moderne parcuri dedicate iubitorilor de
skateboarding din țară. Investiția este realizată în apropierea Sălii
Sporturilor „Szabó Kati”. PAGINA 2

Asistenţii medicali covăsneni
s-au mutat în casă nouă
chiar de ziua lor
Ziua Internațională a Asistenților Medicali a fost marcată joi, 12 mai, și în
județul Covasna, printr-o serie de evenimente speciale. Cel mai important a fost
inaugurarea, la Sfântu Gheorghe, a noului
sediu al organizației reprezentative, Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor
și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) – Filiala Covasna. Sărbătoarea
a continuat apoi la Vâlcele, la Panorama,
cu o conferință în domeniu, la care au luat
parte aproximativ 360 de persoane.
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