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Dig pe Pârâul Debren 
din Sfântu Gheorghe 
Proiectul este în stadiul de după avizarea 
studiului de fezabilitate

Dilema sporurilor la Întorsura 
Buzăului: „E imoral”, acuză un 
consilier local; „E o obligație 
legală”, răspunde primarul

La Întorsura Buzăului, sunt intens discutate 
zilele acestea, cel puțin în mediul online, sporurile 
pe care o parte dintre angajații primăriei urmează 
să le primească în urma implementării unor pro-
iecte europene, prin Programul Național de Re-
dresare și Reziliență (PNRR). Consilierul local 

Claudiu Severian Morar spune că decizia de a 
transfera pentru sporuri aproximativ 700.000 de 
lei este cel puțin imorală. Într-o reacție, primarul 
Raul Urdă susține că legea obligă autoritățile 
locale să ofere acești bani.  
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12 ani de închisoare pentru  
un tată care și-a vândut  
propria fiică, de două ori 
Victima trebuie să primească  
50.000 de euro despăgubiri

Un caz șocant a avut loc în județul Co-
vasna, arată datele strânse de Tribunalul 
Covasna în baza cărora trei indivizi au 
fost condamnați la închisoare, după ce au 
fost judecați pentru trafic de minori. Con-
cret, tatăl unei fete a vândut-o pe aceasta 
de două ori, pentru „50 de lei și o ladă de 
bere”, se arată în motivarea Tribunalului 
Covasna, citată de presshub.ro.  
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Pentru a diminua riscul de inundații, problemă care nu a 
ocolit în anii trecuți nici municipiul reședință de județ, Sistemul 
de Gospodărire a Apelor (SGA) Covasna are în plan să facă 
lucrări importante în zona Pârâului Debren din Sfântu Gheorghe, 
a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, directorul dr. 
ing. Ioan Ilaș. PAGINA 6

Zilele Sfântu Gheorghe 2023: 
Comercianții vor plăti  
taxe mai mari cu 10%  
față de anul trecut

Organizatorii Zilelor Sfântu Gheorghe 
au decis ca anul acesta să mărească 
taxa pentru ocuparea domeniului public, 
în perioada 28-30 aprilie a.c. Comer-
cianții vor plăti taxe cu 10% mai mari 
față de anul trecut. Totodată, și terasele 
permanente din centru vor plăti taxe 
speciale pentru aceste trei zile. Veniturile 
obținute se vor cheltui pe manifestările 
organizate cu ocazia zilelor de sărbătoare 
ale orașului. PAGINA 2

EDITORIAL.EDITORIAL. Vaca, roşia şi mielul în grădina Maicii Domnului
Un litru de lapte costă între 7 şi 15 lei la magazin. Untul a ajuns un lux; pe 

vremuri nu era de găsit, acum e peste tot, dar costă de te rupe: 15-25 de lei 
pachetul. Untul ieftin, calitate îndoielnică indiferent de unde vine el. 

De cele mai multe ori, laptele şi produsele asociate vin de peste graniţă. 
Cumpărăm lapte mai ales din Ungaria şi Polonia, dar şi din Cehia sau Serbia. Ce 
facem noi, românii, cu laptele produs în fermele din ţară? 

Păi uite ce facem: ieri, fermieri din mai multe judeţe, printre care şi Harghita 
şi Covasna, au aruncat pe câmp, în şanţ, o cisternă de lapte în semn de protest 

faţă de neimplicarea statului român în sprijinirea fermelor româneşti. Mai exact, 
laptele românesc nu are căutare. 

Cum sprijină Guvernul României producţia de lapte? Cumpărând de la 
maghiari, de pildă, lapte în valoare de 65 de milioane de euro doar anul trecut. 
Cumpărăm lapte de la vecini, în vreme ce al nostru e plătit cu mai nimic la 
ieşirea din ferme, iar ministrul Daea e marele patriot care cumpără doar produse 
româneşti...  
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