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Barcani: primarul 
a scos la licitație
mașina Volkswagen
Amarok folosită 
de fostul edil
Banii vor fi folosiți pentru
achiziționarea unui autogreder
pentru întreținerea 
drumurilor din comună 
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România stă în Ludovic Orban?! Întreb şi eu, la fel cum fac
alte câteva milioane de români care aşteaptă un guvern perfor-
mant, eficient, cu gândul şi fapta către ţară, către oameni. Nu
înţeleg, de fapt, ce vrea Ludovic, ce crede el că neapărat i se cu-
vine; omule, ai pierdut nişte alegeri! Oricât de antipatic îmi sunt

Ciolacu şi-ai lui,  nu am cum să nu văd realitatea: PNL-ul lui
Orban a adunat la Parlamentare cu 4% mai puţin decât PSD-ul
lui Ciolacu. N-o fi doar Orban vinovat pentru asta, dar el e
preşedintele, el trebuie să facă pasul în spate.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Întorsura Buzăului: „Primarul își riscă
Mercedesul, ca să vedeți ce încredere
are în echipa de constructori”
În acest timp, sub podul inaugurat se aflau constructorii 
și angajați ai primăriei; „Respectăm o tradiție”, spune edilul
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Concerte, excursii călare 
sau vizite la ateliere
meşteşugăreşti, 
în pachetele pentru 
vacanţa de Crăciun
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EDITORIAL. Orban şi Barna: doi neadaptaţi într-o familie politică tradiţională

Excelența în educație, 
premiată după criterii expirate
• Subiectul Burselor Sfântu Gheorghe a stârnit nemulțumiri în spațiul public și dezbateri 
intense pe rețelele de socializare
• Condițiile de acordare se vor schimba de anul viitor pentru că nu mai țin pasul cu vremurile,
admit autoritățile
• Vestea bună este că anul acesta se vor oferi două premii suplimentare, 
anunță primarul Antal Árpád lllpag.4–5 La Ozun, 

„drumurile 
principale în 
cursul nopții vor fi 
luminate ca ziua”
Comuna are un an să 
implementeze, pe fiecare
stradă, proiectul finanțat 
cu peste un milion de lei 
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Sepsi OSK – UTA
Arad, 3-0 în Liga I
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COVID-19: 486 
de cazuri active, 
5 decese, dar și 
22 de vindecați 
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Spiridușii de la 
Asociația Salvatore
au ajuns cu daruri 
la 150 de familii 
„Binele pe care îl faci pentru
alții este binele pe care 
ți-l faci ție însuți”
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