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Câţi tineri au accesat, până acum,
programul de sprijin la plata chiriei
de la Sfântu Gheorghe
Programul pentru sprijinirea tinerilor care locuiesc
la Sfântu Gheorghe la plata chiriei, lansat în 10 decembrie 2021, a înregistrat 11 cereri până în prezent,

Piscina din Sfântu Gheorghe
nu se va deschide în 2022
Peste 2,8 milioane de lei ar costa subvenţionarea funcţionării
acesteia, de aproape trei ori mai mult decât în trecut, din cauza
creșterilor preţurilor la energie, spune primarul
Piscina din Sfântu Gheorghe
nu se va deschide anul acesta
deloc, a anunțat primarul Antal
Árpád joi, într-o conferință de
presă. Edilul a spus că autoritățile
locale au făcut un calcul estimativ
și, din cauza creșterilor de prețuri
la gaze și energie electrică, subvenționarea piscinei ar costa bugetul local peste 2,8 milioane de
lei. Astfel, mesajul autorităților
pentru sportivii care sunt nevoiți
să își continue antrenamentele
în alte orașe este să acceseze fonduri pentru deplasare și intrări
prin proiectele care urmează să
fie lansate după adoptarea bugetului. PAGINA 7

Fără fondul clasei
în școlile din
Sfântu Gheorghe
Primarul a reamintit apelul făcut anul trecut

În contextul în care se discută
bugetul pe anul 2022, primarul
Antal Árpád a punctat că apelul
făcut anul trecut către părinții
din Sfântu Gheorghe, de a nu
mai contribui cu bani la cheltu-

Joi au fost raportate
încă 46 de cazuri noi
de COVID-19 în judeţ
De miercuri până joi
în județul Covasna au
fost raportate 46 de cazuri noi de COVID-19 și
au fost efectuate 252 de
teste. În aceeași perioadă,
35 de pacienți s-au vindecat și nu s-au înregistrat decese cauzate de
această boală, conform
Prefecturii Covasna.
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ne-au spus reprezentanții Biroului de Tineret. Dintre
acestea, șapte în luna decembrie și patru în ianuarie
până în prezent. PAGINA 7

ielile curente din cadrul instituţiilor de învăţământ a rămas valabil. Asta pentru că sumele plătite
în 2021 școlilor și grădinițelor
au fost pentru anul școlar, nu calendaristic. PAGINA 6

S-au modificat preţurile pentru
serviciile de agrement
din Şugaş Băi
Este prima majorare de preţuri din
ultimii 7 ani şi a fost cauzată inclusiv
de scumpirea costurilor la utilităţi
Începând cu luna ianuarie, s-au modificat tarifele
pentru serviciile de agrement din staţiunea Şugaş
Băi, administrate de Primăria Sfântu Gheorghe. Lista
de prețuri pentru serviciile oferite, care includ activități
sportive, de recreere și de sănătate, nu s-a schimbat
în cei 7 ani de existență, însă în acest an, din cauza
creşterii preţului la utilităţi, s-a ajuns la o creștere
semnificativă a costurilor de întreținere, motiv pentru
care prețurile au fost majorate. PAGINA 2
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