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PÂNCOTA
Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat
REZOLVAREA PROBLEMEI FUNCIARE - O PRIORITATE
PRIORITATE
PENTRU ACEST MANDAT
Încă din primele zile de mandat,
foarte mulți cetățeni ai orașului mi-au
adresat probleme privind terenurile din
extravilanul orașului. În primul Proiect de
Hotărâre cu referire la impozitarea terenurilor agricole, am propus reducerea impozitului cu 50% pentru persoanele fizice/
juridice care și – au intabulat terenurile pe
o perioadă de 5 ani, lucru care s-a adoptat
și aplicat încă din anul 2017.

s-au emis 2120 de CF-uri care s-au înmânat cu titlu gratuit proprietarilor. Așteptăm
persoanele care au terenuri extravilane în
Pâncota în zonele în care s-a efectuat cadastrarea (zonele hașurate din hartă).
Zilele trecute am semnat cel de al
doilea contract de finanțare cu care vom
rezolva diferența pe Pâncota și probabil
80% din suprafața de extravilan a satului
Măderat. Așadar în perioada următoare
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Hartă cu sectoarele finalizate în urma Programului Național de Cadastru General
Beneficiind de Programul Național de Cadastru General, cu fonduri guvernamentale, am semnat un contract de
finanțare cu OCPI Arad pe o valoare de
160.000 lei reușind să intabulăm până în
acest moment 90% din suprafața de extravilan a localității Pâncota. În această etapă

așteptăm persoanele ce dețin terenuri extravilane în Măderat cu acte doveditoare
pe care să le depună la Biroul Agricol.
Cu prietenie,
Primar,
Ec. Pocrișer Dan—Ștefan

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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DIN ISTORIA LOCALITĂȚII NOASTRE
Cetatea Pâncotei sau cetatea “turcească”
tatul Zărand. Despre cetatea Pâncota nu se mai face nici
( continuare din nr 2)
o referire.
La începutul anului 1566 împăratul Maximilian
În anii 1597 si 1598, asediată de turci şi tătari,
trimite un sol la Constantinopol cerând retrocedarea
cetatea de la Pâncota va fi cucerită, suferind mari
cetăţii Pâncota. Trimisul austriac este însă arestat şi
stricăciuni, fară a mai fi refăcută în anii următori. Astfel
întemniţat de sultanul Suleyman.
că în anul 1599, când Gheorghe Borbely, vine în sfârşit
După cucerirea din luna mai a anului 1565, occu oastea transilvană şi recucereşte de la turci cetăţile
upaţia turcească va dura, cu unele întreruperi, 130 de
Lipova, Şiria, şi Ineu, documentele nu mai pomenesc
ani. În următorii ani, cetatea de la Pâncota, împreună cu
nimic şi de cetatea Pâncota, semn că ea nu mai funcţioIneul, Şiria, Lipova, Şoimoş şi Arad, au avut un rol imna ca fortificaţie, fiind distrusă de turci şi tătari cu patru
portant în asigurarea dominaţiei otomane într-o zonă
sau cinci ani înainte.
care se întindea până la Sebiş-Dezna, iar pe valea
La 20 octombrie 1602, mercenarii lui Basta
Mureşului, până la Vărădia de Mureş.
sunt stăpânii cetăţii Ineului, iar dintr-un raport înaintat
În acest context, al luptei împotriva asaltului
de către acesta imperialilor în februarie 1603, aflăm că
otoman, împăratul roman de naţiune germană şi rege al
întreaga zonă este nesigură, turcii atacă în permanenţă,
Ungariei, Ferdinand I, a acordat diploma de înnobilare,
cetatea Pâncota este distrusă şi este aproape imposibilă
împreună cu blazonul nobiliar, lui Franz Darwassy,
strângerea dărilor necesare pentru întreţinerea cetăţii şi
căpitanului cetăţii Pâncota,
a mercenarilor din
la data de 13 decembrie
Ineu.
1563.
În toamna aceluiaşi an
Prima
stăpânire
1636, turcii din Gyula
otomană va dura doar până
au început câteva acţiuîn 1595, când forţele arni de represalii şi jaf
delene conduse de gencontra populaţiei din
eralul Borbely pătrund în
satele aflate în podgoValea Mureşului,eliberând
ria Aradului, căutând
cetăţile Lipova şi Şoimoşul,
prin aceasta să sprijine
înaintând până la Cenad.
pe Ştefan Bethlem să
În paralel cu aceste
urce pe tronul Transilvictorii, trupele ardelene
vaniei. Astfel, în 12
Cetatea
Pâncotei
astăzi,
foto:
By
Yam
eliberează Şiria, Galşa,
octombrie 1636 turcii
Pâncota, Ineul, întreaga vale a Crişului Alb, cu excepţia
erau la Socodor, în 13 octombrie la Păuliş, iar în 14
cetăţii Gyula, care rămâne sub stăpânirea turcilor.
octombrie la Lipova. În această acţiune militară, trupele
Ordinul sultanului Suleiman I, din 31 mai 1565,
principelui Racoczy, venite de la Ineu, au făcut popas în
către Beylerbey Mustafa Paşa de Timişoara, prevedea
cetatea ruinată a Pâncotei, fiind în urmărirea trupelor
ca cetatea Pâncota să fie fortificată şi întărită pentru a
turceşti care, aşa cum am arătat ,se îndreptau spre
împiedica cucerirea sa de către “tâlharii” din Gyula,
Lipova. Paşa Hasan, comandantul trupelor turceşti, nu
care doreau să cucerească “ţările otomane”. Cetatea
ştia că în ruinele cetăţii Pâncota sunt adăpostiţi 400 de
trebuia totodată să fie trecută în subordinea cetăţilor
ostaşi ardeleni, sub comanda unui priceput căpitan,
Lipova sau Arad.
Stefan Bojtny. Aceştia au atacat noaptea trupele
Doar după trei ani, la 27 martie 1568, apare un nou
turceşti, pe câmpia de la Pâncota şi au distrus unitatea
ordin al sultanului, care prevedea ca cetatea Pâncota să
otomană ce se abătuse asupra Pâncotei. În aceste lupte
fie dărâmată. În 1595 va fi însă recucerită de ardeleni,
au căzut sute de morţi printre care şi Beiul de Eszterîmpreună cu Şiria, Ineu şi Arad, deci încă era în stare să
gon.
reprezinte un punct strategic important. Nu se ştie însă,
În 1695 turcii părăsesc definitiv zona noastră şi
dacă starea de ruină din secolul XVII se datorează acescetatea Pâncotei, sau ceea ce mai rămăsese de ea, distei demolări ordonate sau asediilor ulterioare.
trugând tot ceea ce mai era în picioare.
În 1594 în urma unei puternice ofensive transilÎn anii următori, fosta cetate va fi o victimă a
vănene condusă de Gh. Borbely, armata creştină
trecerii vremurilor şi a oamenilor, astfel că, astăzi, nu a
cucereşte cetăţile, Ineu, Şiria, Pâncota, Arad, Făget,
mai rămas aproape nimic din ceea ce a fost în anii săi de
Lipova, Vârşetul etc., dar Timişoara rămâne neatinsă. În
glorie.
scurt timp aceste cetăţi vor fi recucerite de turci. Ineul
Traian Stepan
rămâne al transilvănenilor până la 1658, când este reocupat de turci, împreună cu Dezna şi aproape tot comi-
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PÂNCOTA PE HĂRȚI TOPOGRAFICE
Harta topografică este reprezentarea grafică
convențională a unei suprafețe terestre, la o anumită
scară, mai mică de 1:20.000, de utilitate militară sau
economică.
În 1970 am absolvit Școala Superioară de
Ofițeri Activi, arma topografie, și am luat cunosțință
despre multe documente topografice pe care era reprezentată Pâncota și împrejurimile ei. O primă informație am găsit-o în Biblioteca tehnică a Direcției
Topografice Militare privitoare la prima atestare documentară a localității Pâncota. În documentele de acolo
am găsit că aceasta a avut loc in anii 1202-1203. O
copie, de mână, a acestui document am predat-o, în
1971, primarului acelor vremuri, profesorul Lamoș.

Figura 1
Cea mai veche reprezentare grafică a zonei
Pâncota am găsit-o pe doua planșe (28 si 29) din
Ridicarea topografică iozefină (Josephinische
Landesaufnahme), începută sub domnia împărătesei
Mariei Theresia, și terminată sub cea a lui Iosif al IIlea, între 1764 și 1773. Pe planșa 28 este reprezentat
ampasamentul Pâncotei vechi iar pe planșa 29 primele
cladiri din Pâncota nouă. Am realizat un ansamblaj al
celor doua planșe iar, în figura 1, am indicat poziția
relativă a Pâncotei vechi față de cea nouă.
Reprezentări ale localității Pâncota am mai
găsit pe diferite planuri topografice, la scări mai mari
de 1:20.000, de utilitate funciară, editate între 1780 și
1820, între care în, figura 2, se văd primele 64 de loturi
pentru case și prima biserică.
În reprezentările mai apropiate, pe hărțile militare Austro-ungare, dintre 1867 și 1915, Pâncota apare
aproape ca și în contururile actuale.
După 1920, Serviciul Geografic al Armatei
Romane a realizat Planul director de tragere, o hartă
topografică, la scara 1:20.000, pe întregul teritoriu al

țării, pe care Pâncota apare ca în figura 3.
Prin grija Directiei Topografice Militare, în 1968,
s-a realizat harta actualizată, la scara 1:50.000, dupa
model sovietic, iar în 1974 s-a realizat harta modernizată,
la scara 1:25.000. Pentru întocmirea originalului de teren
al acestei hărți, am fost la Pâncota, cu o grupă de soldați
și o mașină IMS, și
aplicând metoda topofotogrametrică, am contribuit la realizarea ultimei hărți
topografice militare pe care este reprezentată Pâncota.
A apărut apoi satelitul și digitalizarea iar acum
rar mai găsești hărți pe hârtie, totul e pe ecran.
Intre timp am ieșit la pensie, verile mi le petrec
la Pâncota, și mă uit cu nostalgie, pe ecran, la hârtile cu
Pâncota.
Ștefan Varga

Figura 2

Figura 3

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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ZIUA COPILULUI SĂRBĂTORITĂ LA PÂNCOTA

Sărbătoarea zilei copilului, aflată la Pâncota la
a treia ediție, s-a desfășurat, din cauza vremii neprietenoase, în sala de sport a orașului. Petrecerea s-a derulat
pe 31 mai, începând cu ora 14, în condiții optime, și a
cuprins activități plăcute și utile, de relaxare, de distracție, de delectare, de amuzament, de dezvoltare a
personalității copilului. Activitățile au fost create pe
gustul celor 130 de preșcolari și școlari, dornici să
petreacă 1 Iunie împreună. Astfel că voia bună, bucuria,
zâmbetele, râsetele de copil au cuprins întreaga suprafață a manifestării. Copiii, cu sete de mișcare și de joc,
s-au dezlănțuit: au zburdat, au sărit, au făcut ocoluri, sau cățărat, s-au jucat cu mingea, cu baloane, au dansat
pe fond muzical adecvat, într-o plăcere deplină.
Apariția în spațiul de petrecere a invitaților speciali (personajele Minnie și Mickey) a produs multă
satisfacție celor mici, care i-au întâmpinat încă de la
intrarea în sală cu multă căldură. Cu toții au dat năvală
să îi vadă cât mai repede, cât mai de aproape, să-i
atingă, să-i aplaude, să-i cunoască, să comunice și să se
pozeze cu cele două personaje îndrăgite. Iar aceste lucruri, spre satisfacția unanimă, chiar s-au întâmplat.
Părinții s-au manifestat și ei, fie ca privitori,
zâmbind și aplaudând, fie activând în unele momente

ale sărbătorii, amintindu-și, poate, de anii copilăriei.
Așa a fost și la momentul artistic, când unele mămici
și-au etalat înclinațiile, alături de copii, pe ritmuri de
dans.
Bucuria copiilor s-a manifestat și în finalul
sărbătorii, când organizatorii, cu deschidere față de
timpul liber al copiilor, le-au oferit diplome și
pachețele cu dulciuri. Așadar, la Pâncota – o după
amiază specială, frumoasă, cu impact pozitiv asupra
copiilor, în care autoritatea publică locală, primar Dan
Ștefan Pocrișer, viceprimar Ion Boiciuc, prezenți la
petrecere, secondați de echipa Claudia Aftene
(coordonatoare), Jana Druțău, Andreea Deac, Oana
Mihăicuța, cu sprijinul animatoarelor de la Bimbo
Party, al părinților, au reușit, prin organizare și însuflețire, ca sărbătoriții să devină de 1 Iunie mai fericiți
și, poate, mai buni.
Dragi copii, de ziua voastră, din inimă, norocul să fie cu voi, iar visele fiecăruia să se împlinească! La mulți ani! Și, fiindcă vacanța mare bate la
ușă, din partea tuturor slujitorilor Primăriei Orașului
Pâncota, o vacanță cât mai plăcută, iar în septembrie
să vă reîntâlniți cu bine la grădinița sau școala voastră!
Marcell Gorcea

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT
În luna mai a.c. numărul celor care beneficiază de venitul minim garantat (ajutor social)
sunt de 33 familii dintre care cu obligația de a
presta muncă în folosul comunității 19 persoane,
iar restul de 14 familii sunt formate din persoane
care au împlinit vârsta standard de pensionare sau
mame singure cu copii sub 7 ani scutiți de a presta
muncă prin lege.
Persoanele cu drept de muncă îți desfășoară activitatea pe domeniul public al orașului

astfel: sâmbăta aceștia fac curățenie în Piața Pâncota,
iar în timpul săptămânii întrețin curățenia pe străzile
din oraș, în cartier, în Parcul orașului, și dacă este cazul și în alte locuri stabilite în funcție de necesități.
Față de alte perioade, în ultimele luni datorită
rigorilor legislative cât și a verificărilor foarte atente
privind obligațiile beneficiarilor de venit minim garantat, de a presta muncă, numărul acestora a scăzut.
Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social, în condițiile prevăzute de lege.

ACTE NECESARE PRIVIND ACORDAREA V.M.G. AJUTOR SOCIAL:
- Cerere tip
- Copie carte de identitate (buletin) pentru toți membrii familiei
- Copie certificat de naștere pentru toți membrii familiei
- Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul), Adeverință școală, Copie livret de familie, Cupon alocație
- Adeverință de la ANAF ( Finanțe Ineu) pentru toți membrii familiei peste 16 ani dacă nu frecventează nici o
formă de învățământ
- Adeverință de la A.J.O.F.M. Arad pentru toți membrii din familie peste 16 ani dacă nu frecventează nici o formă de învățământ
- Adeverință de la Registrul Agricol—Primărie
- Certificat de atestare fiscală - Taxe și Impozite - Primărie
- Certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală pentru persoanele bolnave (scutire temporară)
ACTE NECESARE PENTRU LUAREA ÎN EVIDENȚĂ LA AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE
FORTE DE MUNCĂ ARAD (A.J.O.F.M.)
- Carte de muncă + Copii primele două pagini
- Acte studii și calificative (copii)
- Carte de identitate (buletin) copie
- Adeverință medicală apt de muncă
Inspector Roșu Luminița

PRESURĂ GALBENĂ ÎN ORAȘUL NOSTRU
Presură galbenă emberiza citrinella,
limba maghiară citromsármány,
limba germană goldammer
Este o pasăre comună în regiunile
deschise cu tufărișuri și arbori rari, în
luminișurile din păduri. Se cuibărește
frecvent în orașul și în jurul orașului
nostru. Iarna se hrănește pe miriști și
poposește în tufișuri. Presura galbenă
are o lungimea de 16,5 cm. Coada
este relativ lungă. Are târtița maro roșiatică, alb și galbenă pe rectricele
externe. Primăvara și vara, masculul
adult are un penaj galben intens pe
cap și pe partea ventrală. Femela și
tinerii nu sunt atât de viu colorați și
de obicei sunt mai striați. Se deose-

besc de femelă, tinerii de presură prin
târtița maro—roșiatică. Strigă metalic
“tsic” sau “tuitic” (în zbor). Au un
cântec caracteristic, bine cunoscut
variind de la individ la individ, dar cel
mai adesea astfel “ți-ți-ți-ți-ți-țiii”.
Uneori penultima notă este mai înaltă
decât restul. Unele exemplare au o
tonalitate mai discordantă, asemănătoare cu cea a grelușelului de zăvoi
“dzi—dzi—dzi”.
Articol și pictura în acuarelă de
Pettenkoffer Pavel

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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DANS MODERN LA PÂNCOTA
Trupa de dans modern ,,Urbhanize Shorties’’ Pâncota
În 15 mai 2019 și-a început activitatea o nouă
trupă de dans modern, trupa Urbhanize Shorties—
Pâncota sub îndrumarea d-rei instructor, Antonia
Gillio. Orele de dans se desfășoară în Sala de
Spectacole a Primăriei orașului Pîncota în fiecare
miercuri începând cu orele 18.00. La curs s-au
înscris copilași cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani.

Urbhanize Shorties - Pâncota este un program Dance- Fitness special creat pentru copii
cu vârste cuprinse între 6-13 ani. Acest stil
dance-fitness e compus din mișcări Hip-Hop și
Bhangra care e un dans tradițional pakistanez.
Predarea se face step by step astfel ca toată lumea să poată învăța ușor. De asemenea, dezvoltă copiii atât fizic cât și psihic.
Le doresc tuturor copiilor mult succes și
la cât mai multe realizări.
Prof. Livana Pufulete

CUPA DE VARĂ, EDIȚIA A III-A PÂNCOTA
Sâmbătă și Duminică,
15-16 iunie 2019
Campionatul de Fotbal “Cupa de Vara” organizat de către
Primăria Orașului Pâncota cu ocazia Zilelor orașului Pâncota
Înscrierile se vor face până în data de 13.06.2019 la următorul
nr. de telefon: 0741.526.255 - Purda Silviu
Campionatul se va desfășura pe terenul sintetic ce se află
situat în satul Măderat
Vă invităm să participați și să susțineți echipa favorită!
Tragerile la sorți pentru stabilirea grupelor se va face în data
de 14.06.2019 în prezența a câte unui reprezentant al fiecărei echipe.
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ANUNȚ!
În fiecare zi de SÂMBĂTĂ,
în intervalul orar 10.00-14.00, un
reprezentant al SC. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, va fi prezent la sediul Primăriei orașului Pâncota în vederea încheierii contractelor de salubritate și pentru rezolvarea celorlalte probleme existente în
acest domeniu.

Primăria orașului Pâncota este
interesată să achiziționeze teren pentru investitori cu acces
la drum județean, cât mai aproape
de intravilanul orașului, respectiv
de utilitățile existente. Cei interesați
pot depune oferte în vederea derulării procedurilor de achiziție la Biroul de Registratură a Primăriei.

PROGRAMUL DE RIDICARE A DEȘEURILOR REZIDUALE
ȘI A DEȘEURILOR RECICLABILE
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Spațiu
publicitar
Informația de Pâncota
pune la dispoziția cetățenilor, persoane fizice, posibilitatea de a publica anunțuri gratuite de mica publicitate(vânzarea/
cumpărarea unui bun).
Pentru a publica un anunț
vă rugăm să sunați la nr de
tel: 0257466301(248).
Închiriez spațiu comercial în Pâncota, str. T. Vladimirescu, nr.20,
Tel.:
0727795753.
Vând rulotă cu toate utilitățile în Pâncota, 1500
euro negociabil. Tel.:
0745910151.
Vând mobilă combinată
în stare bună (pat, dulapuri, scaune, vitrină). Preț
negociabil.
Tel.:
0737238199.
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Ridicarea deșeurilor reziduale - pubela neagră
Ridicarea deșeurilor reciclabile - pubela galbenă

Numere utile!
Primărie
0257466301
Poliție
0257466314
Pompieri
0257466357
CAA Pâncota
0257466348

