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Una din cele mai mari probleme ale orașului
nostru, este starea
drumurilor - străzilor din intravilan.
De aceea, la fiecare
analiză a bugetului
am prevăzut bani
pentru reamenajarea acestora cât și
pentru proiecte pentru a obține fonduri
externe. Până în acest moment am reușit să intervenim pe lângă reparațiile
anuale, cu asfaltări și reabilitări pe următoarele străzi în Pâncota: Eroilor,
Gheorghe Doja, Calvariei - parțial,
Dragalina, P-ța Libertății, Podgoriei,
Crișan și în localitatea Măderat: Centru (Strada 3), Strada 6 – parțial și
Strada 9.
Avem două mari proiecte grupate pe următoarele străzi:
Proiectul 1 cuprinde reabilitarea următoarelor străzi: Decebal, Soarelui, Primăverii și continuare Strada 6
din Măderat. Aici veștile nu sunt cele
mai bune deoarece proiectul l-am demarat în anul 2017, pornind procedura
de achiziție în 2018, din păcate procedura finalizându-se fără atribuirea lucrării, singurul ofertant rămas în licitație nedepunându-și documentația solicitată. Zilele trecute s-a demarat din
nou procedura și sperăm ca de această
dată să fim mai norocoși și să găsim
un constructor pentru acest proiect.

Proiectul 2 cuprinde reabilitarea a 12 străzi: 1 Mai, Ion Creangă,
Cimitirului, Dragalina (ultimul tronson), Satu Nou, Calvariei - continuare,
Rândunicii și Libertății (urcare în strada Ion Creangă), iar în Măderat: Strada
1, Strada 2, Strada 4, Strada 11. La
acest proiect lucrurile stau mult mai
îmbucurător, în primul rând prin prisma fondurilor pe care le-am obținut din
partea Guvernului României, prin
PNDL 2, contract semnat în 27 decembrie 2018. În luna ianuarie a.c. am început elaborarea documentației tehnice
iar în martie s-a demarat procedura de
licitație.
La data de 03.07.2019 am semnat contractul de execuție cu PORR
CONSTRUCT SRL, în valoare de
900.000 de euro, urmând ca lucrările
să înceapă la finalul lunii august, având
ca termen de execuție 10 luni.
Totodată în planul de investiții,
s-au prevăzut străzile Spiru Haret,
Câmpiei, Brâncoveanu, Gării și Strada
10 din Măderat, pentru care în această
perioadă efectuăm partea de proiecte
pe aceste străzi.
Cu reparații prin plombări și
burdușiri vom intra pe toate străzile
orașului, începând cel mai probabil la
mijlocul lunii august.
Cu prietenie,
Primar
Ec. Dan - Ștefan Pocrișer

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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AMENAJARE CENTRU DE SĂNĂTATE LA PÂNCOTA
Așa cum am anunțat și în mediul on – line, în
data de 24 iunie s-au demarat lucrările de reabilitare/ reparații interioare a unei părți însemnate (partea dreaptă) a
fostei clădiri a Finanțelor, actualmente cu destinația de
CENTRU DE SĂNĂTATE.
Lucrarea are termen de 2 luni, după care vom derula procedurile de licitație publică cu scopul de a atribui
spațiul unei societăți din acest domeniu. Se amenajează 4
cabinete medicale pentru diferite specialități, un cabinet
de prelevare analize, sală de așteptare, toalete și altele
aferente bunei funcționări.
Primar,
Ec. Dan - Ștefan Pocrișer

LUCRĂRI DE CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE, REAMENAJARE ÎN PÂNCOTA
În colaborare cu Apele Române—Administrația
Bazinală de Ape Crișuri, s-au demarat lucrări de decolmatare, curățare și întreținere a cursurilor de apă de pe Valea
Sodom - Bighiu. Totodată s-au efectuat lucrări de reamenajare în Măderat în zona în care la fiecare ploaie mai abundentă există riscul de inundații, în această perioadă lucrând
la consolidarea malului.
De asemenea au început lucrările de reamenajare/
reparații alei pietonale, montare rigole de scurgere și borduri în zona blocurilor de pe străzile Gării și Zărandului.
Viceprimar,
Ion Boiciuc

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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CÂND CONȘTIINȚA TACE - O SEARĂ PENTRU SUFLET ÎN PÂNCOTA
Pentru al treilea an consecutiv, Comunitatea
Evanghelică din Pâncota și Asociația Misiunea Speranța
au organizat o seară de muzică creștină și mesaj biblic în
orașul Pâncota, sub genericul „Când conștiința tace”.
Cuvântul de întâmpinare a fost adresat de dl. Adrian Lascu, pastorul Bisericii Penticostale Filadelfia, din Pâncota.
Acesta a salutat în public prezența primarului orașului, dl.
Dan Ștefan Pocrișer, precum și a viceprimarului, dl. Ion
Boiciuc, și a d-lui Florin Mihoc, consilier local, cărora a
ținut să le mulțumească pentru sprijinul acordat ca acest
eveniment să poată avea loc din nou în Pâncota.
După o rugăciune de binecuvântare rostită de pastorul Mitică Hanga, grupul internațional Speranța, format

din interpreți din SUA, Canada, Australia și România, a
dat startul concertului de muzică creștină cu un prim grupaj de cântece, fiecare dintre acestea transmițând un mesaj
de încurajare, de speranță, de pace, de chemare la o viață
trăită în acord cu principiile lui Dumnezeu și valorile
creștinismului.
Momentul mesajului pentru suflet a debutat cu
câteva cuvinte de apreciere din partea pastorului Gabi
Zăgrean pentru bisericile evanghelice locale care au dorit
să aibă loc acest eveniment în Pâncota și pentru toți cei
aproape o mie de localnici prezenți, care au venit să stea
în prezența lui Dumnezeu pentru aproximativ două ore,
mulți dintre ei fiind nevoiți să stea în picioare. Pastorul șia ales ca suport biblic pentru mesajul serii, un pasaj din
Marcu, capitolul 8, unde ne este relatată una dintre minunile săvârșite de Isus. În mesajul său, pastorul a afirmat
că întotdeauna a fost impresionat de toate miracolele pe
care le-a întâlnit în relatările Scripturii, una dintre cele
mai impresionante fiind chiar aceea a înmulțirii celor câteva pâini și câțiva peștișori, astfel încât nu doar că s-au
săturat aproximativ 4000 de oameni, ci după s-au adunat
și șapte coșuri cu firimituri. Doar că pastorul a dorit să
atragă atenția asupra unui alt miracol din această relatare,
cel al faptului că aproape 4000 de oameni și-au părăsit
casele, satele, orașele lor ca să vină într-un loc lipsit de
frumusețe, într- o pustie. „Ce i-a atras acolo? Ce i-a determinat să plece? Cine i-a chemat în pustiu.. ? Și pentru

ce? Ce îi aștepta acolo?” – a spus pastorul. Apoi a
continuat: „Domnul Isus era acolo, să le predice din
Scripturi. Dvs. de ce v-ați lăsat activitățile și ați venit
aici în seara aceasta? Pe dvs. cine v-a adus aici?” În
mesajul său, pastorul a conturat și răspunsul, afirmând
că există în fiecare dintre oameni, indiferent de
apartenența religioasă, acel gând al veșniciei, care ne
leagă de cer, de dragostea divină care este liantul comun care ne aduce împreună și ne atrage în prezența
lui Dumnezeu. Și de această dată mesajul tranșat
pentru cei prezenți a făcut referire la ceee ce ne ține
departe însă de biserică, de calea lui Dumnezeu, la
toată alergătura și frâmântarea zilnică pentru a strânge
comori aici jos pe pământ, lăsând ca sufletul să fie cuprins de indiferență față de ceea ce vrea Dumnezeu de
la fiecare om. Pastorul i-a îndemnat pe cei prezenți să
asculte chemarea, să se împace cu Dumnezeu, căutând
mai întâi Împărăția Lui, iar EL se va îngriji de toate
celelalte nevoi, exact cum s-a îngrijit de nevoile celor
aproape 4000 de oameni în pustiu! Pentru unii dintre
cei aflați în Parcul Central din Pâncota, seara de 9 iulie
2019, va rămâne de neuitat, pentru că au trăit momentul trezirii propriei lor conștiințe și au ales să iasă dintre rânduri, venind în față unde pastorii locali s-au rugat pentru ei, pentru problemele lor și i-au binecuvântat.

Programul serii s-a încheiat pe acordurile unui
cântec foarte cunoscut, interpretat de Grupul Speranța:
„Spală viaţa mea, Doamne / Atinge-mi inima,
Doamne / Îndură-Te şi de mine! / Iartă-al meu păcat,
Doamne / Prin sângele-Ţi vărsat, Doamne / Să pot
privi înspre Tine ! Șterge, Doamne, vina mea / Să pot
privy spre fața Ta./”
Cu siguranță, datorită faptului că orașul Pâncota s-a dovedit a fi, încă o dată, o gazdă excepțională,
Grupul Speranța va reveni și în anii următori pentru a
aduce un mesaj de înviorare spirituală!
Lidia Posteucă – Director Proiecte România
(Asociația Misiunea Speranța)
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PÂNCOTA ÎN SĂRBĂTOARE
Bucuria celebrării orașului Pâncota la anul 2019,
când se împlinesc 817 ani de la prima sa atestare, a antrenat la stadionul localității, în weekendul dinaintea Sânzienelor, un număr impresionant de participanți din partea locului, din împrejurimi și
din alte spații binecuvântate. Atmosfera era
de bună dispoziție, cu bucurii artistice, cu
divertisment, pentru toate gusturile: muzică
corală, teatru pentru copii, folclor muzicalcoregrafic, muzică tânără, dansuri moderne,
prezentare de modă, concursuri de dans
pentru copii, momente de tip „surprizesurprize”, activități distractive, bufet bine
asortat etc.
După slujba religioasă, săvârșită de
preoții Bisericii Ortodoxe Pâncota, a venit momentul alocuțiunii primarului, Dan Ștefan Pocrișer. Era emoționat,
dar și onorat să deschidă oficial sărbătoarea celei de-a treia
ediții a „Zilelor Orașului Pâncotaˮ, prilej de a adresa felicitări publice comunităților din Pâncota și Măderat, coordonatorilor de grupuri artistice, interpreților, echipei de organizare a evenimentului, cât și celorlalte structuri angrenate
în buna desfășurare a manifestării.

Talente folclorice
Spectacolul duminical a fost dedicat frumuseții
artei populare, izvorâte din sufletul românului, respectiv
momentelor de veselie în ie românească, în cântec și joc
folcloric. A debutat cu partea corală, fapt impus de forța de
expresie deosebită a corului. Astfel, grupul coral
mixt „Musicorumˮ, înființat în sânul Bisericii Ortodoxe Pâncota de prof. Florina Cismaș, a adus în
scenă lucrări corale valoroase precum „Coasaˮ, de
Ion Vidu și „Fata de păstorˮ, de Teodor Teodorescu, interpretate curat, expresiv, pe trei voci, spre
mulțumirea melomanilor. Bucuria era vizibilă și la
momentul muzical cu grupul coral feminin
„Sunetul muziciiˮ, înființat tot în cadrul Bisericii
Ortodoxe de aceeași profesoară Florina Cismaș. A
încântat, pe două voci, cu piesele: „Odă bucurieiˮ,
de Ludwig van Beethoven, „Câte țări sunt pe pă-

mântˮ, de George Enescu, „Aseară ți-am luat basmaˮ,
„Coborâi din deal în valeˮ, selecționate potrivit valorii
estetice și accesibilității textului. Formația instrumentală „Alex Sălăjeanˮ a fost o surpriză plăcută prin susținerea ritmico-melodică deosebită a soliștilor Doru Ivan, Daiana Ivan,
Oana Miron, care, alături de Maria Mădălina Motorca, Dorin Neag, Diana Georgiana
Mihuț, Maria Mihiț, Valentina Negrea,
Alin Neag, urcă continuu și frumos în lumea minunată a folclorului. A plăcut și
momentul artistic „Serenadă pentru fatăˮ
cu saxofonistul Mihnea Lazea, în rolul lui
Romeo, și prezentatoarea Roxana SabăuNica, în rolul Julietei, care, în final, e cucerită de frumusețea muzicii lui Romeo.
Deși se află la început de carieră artistică, formația instrumentală „Romanticˮ, condusă de Gheorghe Opreț, a evoluat cu bine, în următoarea componență: Gheorghe Opreț – saxafon, conducătorul formației, Mihnea Lazea, Constantin Paven – saxafon,
Gheorghe Paven – taragot, Ioan și Ionel Sălăjean –
acordeon, Gheorghe Lipovan – tobe-percuție.
La un moment dat, pe scena din aer liber apare, într-un costum popular superb, și o mică vedetă a
folclorului muzical din Podgoria Aradului: Maya
Alessia Toadere, în vârstă de 11 ani, căreia îi dorim,
de aici, de la Pâncota, drum bun în călătoria folclorică
arădeană!
Entuziasm public, dublat de aplauze generoase, au primit și echipele de dansuri populare „Podgoria
Pâncotaˮ - copii și tineri, coordonate de profesorul
Ioan Dărău. De altfel, prezența la emisiunea „La poarta cânteculuiˮ, de la Hora tv, nu este pură întâmplare.
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Apariția invitatului special Vlăduța Lupău, în spațiul manifestării, a produs bucurie și admirație, lucru firesc:
a cucerit cu vocea sa inclusiv internetul și pe românii din
America. Lumea se adună în jurul ei și momentele foto
încep să curgă pe bandă rulantă. Înspre orele 22, interpreta,
în frumos costum popular, cu brâu tricolor și cu zâmbet pe
buze, urcă în
scenă pentru
super showul
de final de
sărbătoare. A
cucerit repede
inimile
celor
prezenți,
în
special cu muzică de petrecere, etno și
glumițe spontane. O parte
din tineri și
vârstnici
se
strâng tot mai
mult în jurul
scenei și, pe
ritmul frumoaselor melodii
ale Vlăduței, se
avântă în valurile jocului din
bătrâni. Încetîncet, atmosfera
se încinge, se
cântă, se joacă,
se aplaudă, se
bisează, se chiuie, într-un zâmbet luminat. La un moment
dat, cerul se întunecă, norii se apropie, vântul își face de
cap, lumea se agită, iar o parte se retrage și... ca din senin,
pe fondul melodiilor Vlăduței și spre marea ei uimire, se
declanșează focul de artificii multicolore, mai repede decât
era programat. Vremea își revine iute și jocul din bătrâni se
reia mai avântat, pe melodiile: „Drag mi-e numele Mărieˮ,
„Dragu mi-i să merg la coasăˮ, „Seara asta facem showˮ
etc., spre bucuria petrecăreților. Alături de aceștia, se prinde în joc și echipa de organizare din cadrul primăriei, mulțumită de reușita celei de-a treia ediții a „Zilelor Orașuluiˮ.
Finalul recitalului artistei Vlăduța Lupău aduce la
rampă o melodie mobilizatoare, cântată împreună cu publicul:„O rugăciune către ceruri zboară,/O rugăciune către
Dumnezeu,/ Mă rog acuma pentru a mea țară,/Și pentru
tine, sfânt poporul meu.ˮ
Sâmbăta tinerilor
Mulțumirea publicului tânăr s-a manifestat mai cu
seamă în ziua de
sâmbătă, la
întâlnirea cu muzica ce o îndrăgește, interpretată de trupele „Clar bandˮ și
„Todayˮ, de
solistele
vocale
Paula Barna
și Anni M., de
artistul Dorian Popa. Acesta
din
urmă,
însoțit de două
dansatoare
„talentate și sexy”, începe
recitalul de muzică hip-hop și
pop și se declanșează nebunia timp de aproape o oră. Era
o descătușare a
energiilor
tinerești pe mișcările ritmice ale muzicii cântărețului, precum și exteriorizarea bucuriei momentului muzical cu D.
Popa, dar și a bucuriei vieții în așezarea urbană de la contactul Câmpiei Aradului cu Munții Zarandului.
După 25 de ani...
Momente pline de bucurie au fost surprinse la val-
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sul dedicație specială a copiilor din trupa „Mini Azur”,

care, alături de trupa „Azur”, scriu o istorie frumoasă
în peisajul artistic al orașului, sub coordonarea sufletiștilor Sandu Covaci și Olga Dokopil. Emoție, bucurie și
discrete lacrimi au fost surprinse la momentul
„surprize-surprize”. Sunt invitați în scenă, rând pe
rând, membrii primei generații a trupei „Azur”, de
acum 25 de ani, precum și coregrafii mai sus amintiți.
Prin cuvinte emoționante, veșnic tânăra Olga dă glas
amintirilor și lansează invitația „să dansăm împreună”,
fapt întâmplat, pe ritmul a două melodii superbe. La
sărbătoare a fost prezentă și trupa „One shot”, care a
bucurat prin ținută, prin coregrafie, prin atitudine scenică. Demonstrațiile de modă, inclusiv de lenjerie intimă, au fost prezente prin frumoasele de la „Miss Avk
Arad Models”, fapt ce a stârnit interes.
Teatru și... mâncare
Timp de 40 de minute, „Teatrul pe roțiˮ cu povestea „Cufărul fermecat”, cu
crocodilul Dorinel, cu piratul
Săgeată, cu dansatorul Bob
etc., în prezentarea lui Nuți și
Sorin Dorobanțu, cu chef de
voie bună, a produs multă
bucurie copiilor aflați în fața
scenei. Moment fericit s-a
înregistrat și la concursul de
dans cu cei mai talentați copii
ai orașului, sub coordonarea lui Sorin Dorobanțu și
Roxana Sabău, un cuplu artistic deosebit, cu o contribuție majoră la creșterea calității întregului spectacolmaraton. Copiii au beneficiat și de alte plăceri, oferite
prin parcul de distracții. N-au lipsit gustoasa mâncare
tradițională din zona arădeană, precum și băuturile
asortate.
Așadar, un eveniment unic, într-o atmosferă
minunată, cu bucurii de tot felul, apreciat de comunitățile din Pâncota și Măderat, iubitoare de viață, de locurile unde trăiesc și de oamenii cu care conviețuiesc. A
fost cea mai tare petrecere câmpenească a urbei din
ultimii treizeci de ani.
La mulți ani, Pâncota! La mulți ani, Măderat!
Marcell Gorcea

INFORMAȚIA DE PÂNCOTA
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MĂCĂLEANDRU
MĂCĂLEANDRU
(Erithacus rubecula), M. Vorosbegy, Ge. Rothehlchen
Pasăre comună în grădini, parcuri și păduri dese. Se cuibărește și în orașul nostru. Zboară pe distanțe scurte, supraveghează
împrejurimile într-o ținută dreaptă. Adulții au un colorit caracteristic portocaliu—ruginiu pe tot pieptul și pe frunte. Tânărul cu pete
dese maro—gălbui. Cântă deseori de la oarecare înălțime, adesea
ascuns dar și din vârful copacilor, tufișurilor, etc. Cântecul foarte
limpede, susurat, din note prelungi, melancolic. Deseori cântă seara
târziu. Strigătul tipic constă dintr – o serie de sunete surde, tari: trrr-r-r-ic, care seamănă cu sunetul produs atunci când este tras un
ceas foarte vechi. De asemenea un tsii foarte înalt și subțire. Păsările care migrează noaptea din nordul și estul Europei scot un tsii - i
subțire, ușor, aspru. Oaspete de vară, rar iarna.
Pavel Pettenkoffer

CUPA DE VARĂ LA A TREIA EDITIE
Cu ocazia Cupei de Vară din data de 16 iunie, a avut loc un meci de OLD BOYS între foști
componenți ai echipei de fotbal Șoimii Pâncota.
La acest eveniment au participat:

Dragalina Ovidiu, Burtea Raul, Cătănaș Iulius, Dragalina Sergiu, Sălăjan Tiberiu, Popa Florin, Gyergyai
Zoli, Huzdup Gică, Ruxanda Constantin, Drăucean Doru, Lazea Doru, Primar Pocrișer Dan—Ștefan,
Ardelean Claudiu, Dragalina Dragoș, Poenar Darius, Viceprimar Boiciuc Ion, Husa Dan, Trif Ioan, Neag
Viorel, Covaci Carol, Chișmore Todor.
Prin prezența lor, le mulțumim din partea conducerii orașului Pâncota că au dat curs invitației și
îi așteptăm anul viitor și pe cei ce nu au fost prezenți anul acesta.
Cu stimă,
Viceprimar
Ion Boiciuc
Informația de Pâncota: h ps://primariapancota.ro/infoma a-de-pancota/
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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PÂNCOTANI LA CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE KYOKUSHIN

La Campionatul European de Karate
Kyokushin din Praga din 28-29.06.2019 au participat peste 30 de țări. România a fost reprezentată de
40 de sportivi obținând 10 medalii, din care 3 de aur,
2 de argint și 5 de bronz.
Orașul Pâncota a fost reprezentat de Valentin
Tiritean, primul concurent al orașului la asemenea
competiție de nivel european, avându-l antrenor pe
Zsolt Margithazi. Valentin a obținut locul 5 din 17
concurenți la categoria de 15-16 ani – 75kg.

Felicitări Vali!
Mulțumim pentru sprijin conducerii orașului
Pâncota!
Zsolt Margithazi

PÂNCOTA LA CONCURSUL NAȚIONAL ”CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA”

În luna iunie, echipajul Liceului Teoretic Pâncota calificat pentru etapa interjudețeană a concursului național Cu viața mea apăr viața, a reprezentat județul nostru în Caraș—Severin, obținând locul 3.
Echipajul din Pâncota este format din: Weisz Denis, Mihoi Luca, Marcoi Marius, Gelan Jason,
Lazăr Timotei, Steleac Mihai, Tălmaciu Alexandru, Joldeș Claudiu, profesor coordonator Onețiu Vasile.
Felicitări profesorului coordonator!
Bravo copii!
Gheorghe Rusa
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ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR ORAȘULUI PÂNCOTA
ȘI A SATULUI MĂDERAT!

Spațiu
publicitar

Au fost amplasate 6 containere pentru AMBALAJE DE STICLĂ în
următoarele locații:
Pâncota
- str. T. Vladimirescu (lângă fosta primărie)
- str. Gării nr.4 (lângă fosta Moară)
- str. N. Bălcescu nr. 20 (Stadion)
- str. Spiru Haret (Leti Market)
- str Câmpiei (lângă Brutărie)
Măderat
- str. Principală (lângă Căminul Cultural)
Vă rugăm așadar, ca sticlele nereturnabile
să le depozitați separat și să le aduceți la aceste
containere ori de câte ori este necesar. Ridicarea acestora se face de către
operatorul de salubritate RETIM, lucru care ajută orașul în atingerea țintei impuse de Mediu privind deșeurile reciclabile!
Vă mulțumesc anticipat tuturor celor ce aveți grijă de orașul nostru!
Ec. Dan - Ștefan Pocrișer

ANUNȚ!
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.

Joi, 01.08.2019, ora 19.00, la Primăria
orașului Pâncota are loc o întâlnire pe tema:

Pescuitul sportiv
Așteptăm prezența tuturor persoanelor,
pasionate de acest sport.

Pentru a publica un
anunț vă rugăm să sunați la
nr de tel: 0257466301(248).
 Vând mobilă de dormi-

tor (2 paturi, 2 noptiere, 2
comode, dulap cu 3 uși etajat, un taburet tapițat) și

Primar,

INVITAȚIE!

Informația de Pâncota pune
la dispoziția cetățenilor, persoane fizice, posibilitatea de
a publica anunțuri gratuite de
mica publicitate (vânzarea/
cumpărarea unui bun).

Numere utile!

Primărie
0257466301
Poliție
0257466314
Pompieri
0257466357
CAA Pâncota
0257466348

mobilier de sufragerie
(bibliotecă, vitrină, servantă,
masă, măsuță pentru televizor);
Tel:0754783408,0257466851
(după ora 20.00).
Închiriez spațiu comercial în Pâncota, str. T. Vladimirescu, nr.20
Tel.: 0727795753.



 Vând rulotă cu toate utili-

tățile în Pâncota, 1500 euro
negociabil.
Tel.: 0745910151.
 Vând mobilă combinată

în stare bună (pat, dulapuri,
scaune, vitrină). Preț negociabil. Tel.: 0737238199.

Informația de Pâncota: https://primariapancota.ro/infomatia-de-pancota/
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com

