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Peste 160 de cazuri de
COVID-19 raportate la
final de săptămână

Parada „moșilor”
motocicliști,
cadoul de Moș
Nicolae pentru
covăsneni

La nivel județean sunt 658
de cazuri active
lll pag.3

lll pag.2

Parlamentare 2020 în Covasna: prezență
mai scăzută la vot decât în 2016
Doar 31,18% dintre covăsneni au ieșit duminică la urne

Spiritul Crăciunului
a unit mai mult ca
oricând comunitatea
lll pag.3
întorsureană
Ziua de sâmbătă a fost marcată de
împodobirea brazilor și de aprinderea
luminilor, la Întorsura Buzăului
lll pag.5

CJ: Decizii privind
rectificarea bugetului
și probleme
organizatorice
lll pag.4

Un serviciu nou la
Biblioteca Județeană:
Traista cu cărți
lll pag.6

Sepsi OSK Sf. Gheorghe FC Botoşani 2-2
lll pag.2

Numerele câştigătoare la extragerile loto de duminică, 6 decembrie
Duminică, 6 decembrie 2020, Loteria
Română a organizat Tragerile Speciale Loto de
Moș Nicolae. Pentru ﬁecare din jocurile Loto
6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc două
trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.
Rezultatele extragerilor de duminică:
Loto 6/49: 13, 37, 26, 17, 28, 16
Loto 6/49 supl.: 45, 12, 31, 32, 35, 14
Loto 5/40: 21, 3, 20, 9, 16, 28
Loto 5/40 supl.: 25, 38, 39, 18, 22, 21

Joker: 21, 17, 39, 26, 44 + 19
Joker suplimentar: 30, 15, 34, 42, 8 + 20
Noroc: 6, 5, 2, 8, 6, 1, 2
Super Noroc: 5, 3, 6, 5, 9, 1
Noroc Plus: 6, 1, 8, 8, 0, 8
Reportul la categoria I a jocului Joker se
ridică la 14,46 milioane lei (peste 2,96 milioane
de euro) în cadrul extragerilor loto de duminică,
6 decembrie, informează Loteria Română.
De asemenea, la Loto 6/49 este în joc o
sumă de peste 6,89 milioane lei (aproximativ

1,41 milioane de euro), iar la Noroc este în joc
un report cumulat în valoare de peste 1,9 milioane de lei (peste 389.000 de euro).
La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează
un report de peste 767.000 de lei (circa 157.000
de euro) la care se adaugă câte un autoturism
Dacia Logan pentru ﬁecare variantă câştigătoare
la aceasta categorie. La Noroc Plus, la categoria
I, se înregistrează un report în valoare de peste
542.000 de lei (peste 111.000 de euro).
La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I

un report în valoare de peste 668.000 de lei
(peste 137.000 de euro) la care se adaugă câte
un autoturism Dacia Logan pentru ﬁecare
varianta câştigătoare la această categorie. La
Super Noroc reportul cumulat este în valoare de
peste 24.200 de lei. Loteria Română precizează
că valoarea unui autoturism Dacia Logan este de
45.324,70 lei. Acordarea câştigurilor în autoturisme se va face în ordinea cronologică a revendicării câştigurilor, în limita numărului de
autoturisme disponibile.

