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Iohannis:
Din 15 mai, masca de
protecţie nu mai este
obligatorie în exterior,
cu câteva excepţii

facebook.com/covasnamedia

Minimis inovativ la Sfântu Gheorghe:
câte 40.000 de euro pentru 10 planuri
de afaceri internaționale inedite
„Vrem și prin acest lucru să arătăm cumva oamenilor de aici că lucruri
mari se pot întâmpla și aici” – președintele Camerei de Comerț
și Industrie, Édler András
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Testarea COVID-19 în farmacii,
o idee bună, cu probleme
la implementare
Cum se pregătește județul Covasna pentru acest nou demers

lll

Apel la redirecționarea
a 3,5% din impozitul
pe venit către
ONG-urile din județ
 pag.7

pag.6–7 Cine sunt câștigătorii
titlurilor „ONG-ul
Anului 2020” și
„Voluntarul Anului”
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Continuă programele
de relansare
economică la
Sfântu Gheorghe
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Cercetat de polițiști
după ce a amenințat
cu arma o persoană
din Angheluș
 pag.2

Primăria Sf. Gheorghe
le recomandă
locuitorilor să circule
cu atenție în pădurile
din jurul orașului

EDITORIAL. Trei ceasuri rele din viaţa lui Vanghele
Fostul primar pesedist de sector bucureştean, Marian Vanghelie
pre numele lui, a fost condamnat la 11 ani şi 8 luni de închisoare. Şi
restituirea unei sume de 15 milioane de euro comunităţii de la care
a furat-o ca primar şmecher ce era. Mită, trafic de influenţă, abuz
în serviciu, spălare de bani... De-astea de pe la noi. Cam 30 de milioane de euro le-a luat Vanghelie proştilor care i-au oferit comi-

sioane pentru contracte supraevaluate cu Primăria Sectorului 5.
Asta era reţeta nu doar la primarul Vanghelie de la Bucureşti.
Zeci de primari din România au fost urmăriţi penal şi chiar condamnaţi pentru aceleaşi abuzuri – în principal dare şi luare de
mită.
(Dumitru Manolăchescu)  pag.3
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Sepsi OSK - FCSB,
o partidă cu gândul
la locul 3
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