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         TÂRG  DE CRĂCIUN  
                  LA  PÂNCOTA 
              13-15 Decembrie                

                

 Lucrările de modernizare străzi 
sunt în plină desfășurare. Prin proiectul 
finanțat de Guvernul României, prin 
programul PNDL, în Pâncota și 
Măderat, astăzi 10 străzi sunt în lucru. 
Acestea au fost inițial decopertate, s-a 
făcut umplutura de balast și piatră și 
spre bucuria noastră cu privire la 
vremea favorabilă, am reușit să și 
turnăm primul strat de asfalt, astfel încât 
iarna nu ne va prinde cu ele desfăcute. 
Aceste străzi sunt:  
-în Pâncota: Ion Creangă, Dragalina–
parțial, Cimitirului, Libertății-parțial, 
Calvariei și Rîndunicii; 
-în Măderat străzile: 1,2,4 și 11. 
 Tot în acest proiect sunt cuprinse 
străzile 1 Mai și Satu Nou, străzi la care 
s-au montat doar podețe, urmând să se 
intervină cu lucrările doar în primăvară, 
deoarece strada Satu Nou nu era 
prioritară, iar la strada 1 Mai este 
prevăzută relocarea conductei de apă, 
care actualmente este pe mijlocul 
drumului, este învechită și crează 
deseori probleme. 
 Firma ce execută lucrările este 

SC PORR CONSTRUCT SRL, una 
din cele mai serioase firme în acest 
domeniu, pe zona noastră. 
 Precizez faptul că sunt 
prevăzute acostamente (spărtură de 
piatră pe ambele părți de câte 50 
respectiv 75cm pe fiecare parte a 
drumului) pe toate străzile din proiect, 
însă acestea se vor face la primăvară 
după turnarea stratului de uzură. În 
acest sens, mulțumesc pentru 
înțelegere locuitorii acestor străzi care 
pentru moment trebuie să-și 
amenajeze singuri ieșirea din curte.  
Pentru locuitorii străzilor Decebal, 
Soarelui, Primăverii și porțiunea cu 
probleme Strada 6 Măderat, vestea 
bună este că zilele trecute am semnat 
contractul de lucrări de reabilitare a 
acestora (după mai bine de 2 ani de la 
finalizarea proiectului iar lucrările vor 
începe în perioada următoare cel 
târziu în primele zile de primavară.  
Executantul este tot firma care execută 
lucrările amintite mai sus.                                            
             Primar, 
                    ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

          Vă așteptăm cu drag! 

       TÂRG  DE CRĂCIUN LA  PÂNCOTA 
       13-15 decembrie, vis-a-vis de Petrom   
Primăria orașului Pâncota invită persoanele fizice/juridice din Pâncota și 
Măderat să participe la Târgul de Crăciun. Cei interesați să prezinte/
comercializeze produse la acest târg, sunt rugați să se înscrie la nr de tel: 
0257466679(248), până în data de 10.12.2019                        
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 Lucrările de reamenajare a aleilor din Zona Cartier au fost 
finalizate! În acest timp, la fiecare bloc, locatarii s-au ocupat de 
înfrumusețarea zonei astfel încât astăzi, această zonă arată cu totul altfel!  
Mulțumim atât pentru răbdare cât și pentru ceea ce au făcut aici.  
                                                                                 Viceprimar 
                                                                                  Ion Boiciuc 

LUCRĂRI DE REAMENAJARE FINALIZATE 

ANUNȚ! 

                                                                     Stimați cetățeni, 
 

  În urma adoptării de către guvern a  O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, 
Consiliul Local al Orașului Pâncota a aprobat în unanimitate HCL nr. 74/28.10.2019 privind 
anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local 
al orașului Pâncota și procedura de lucru aferentă. 

Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate 
bugetului local al Orașului Pâncota se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice 
sau entități fără persoanlitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare 
principale restante administrate de organul fiscal local al Orașului Pâncota. 

Pentru a putea beneficia de facilitățile oferite de această hotărâre de consiliu vă rugăm , dacă 
sunteți în situația de a avea creanțe restante la 31.12.2018 și aveți posibilitatea achitării debitelor 
la zi până la data de 16.12.2019, să vă adresați inspectorilor din cadrul biroului Impozite și taxe locale
( camerele 18/19) din cadrul Primăriei orașului Pâncota, pentru informare și depunerea cererilor de 
intenție. 

În speranța că vor fi cât mai mulți cetățeni interesați de această anulare a majorărilor de întârzire 
aferente debitelor restante, atașăm prezentei informări HCL nr. 74/28.10.2019 împreună cu Procedura de 
lucru. 

Hotărârea privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 
datorate bugetului local al Orașului Pâncota a fost întocmită prin respectarea prevederilor Legii nr. 227/ 
2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, ale O.G. 
nr. nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale și ale Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de 
procedură fiscală, precum și ale Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația 
publică. 

Cu respect, 
   Ec. Pocrișer Dan Ștefan - primar 
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POSTUL – URCUŞUL NOSTRU DUHOVNICESC SPRE SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI 

 După Sfântul şi Marele Post al Paştilor, al 
doilea post ca mărime şi ca importanţă în viaţa şi 
cultul Bisericii lui Hristos este Postul Crăciunului. 
 Este al doilea ca mărime, cuprinzând o 
perioadă de 40 de zile, de la 15 noiembrie la 25 
decembrie, în amintirea postului proorocului Moise 
înainte de primirea Legii pe Muntele Sinai şi, în 
acelaşi timp, a postului cu care proorocii şi drepţii 
Vechiului Testament aşteptarea Mântuitorului 
Hristos la „plinirea vremii”(Galateni 4,4). 
Totodată, este al doilea ca importanţă, deşi este mai 
nou, după Postul Sfintelor Paşti, având menirea de a 
ne curăţi sufleteşte, dar şi trupeşte, în vederea 
participării noastre la marele eveniment al Naşterii 
Domnului, „singurul lucru nou sub soare” de la 
întemeierea lumii, după cuvântul Sfântului Ioan 
Damaschin. 
 Suntem chemaţi în acest post să ne lepădăm 
„toată grija cea lumească” şi să ne luăm din nou 
crucea vieţii, la unii mai grea, la alţii mai uşoară, 
pentru a urma drumul care duce spre peştera 
Betleemului „unde S-a născut / Cel făr-de-nceput”, 
Hristos Domnul. Este o perioadă de reculegere şi de 
transformare duhovnicească în care ne străduim să 
fim mai buni unii faţă de alţii, mai iertători, mai 
milostivi, mai rugători pentru binele nostru şi al 
întregii lumi, într-un cuvânt, mai drepţi şi mai 
apropiaţi de Dumnezeu şi de semenii noştri. 
 Dacă în răstimpul Postului Mare ne 
pregătim să-L urmăm pe Hristos Domnul pe drumul 
Golgotei, să suferim împreună cu El crucea şi 
moartea, ca mai apoi să trecem prin Înviere într-o 
altă sferă a existenţei noastre, în timpul Postului 
Crăciunului ne pregătim – asemenea patriarhilor 
Vechiului Testament – să-L primim în sufletele 
noastre pe „Mesia cel din veac dorit”, ne pregătim 
să poposim în Noaptea Sfântă  a Crăciunului lângă 
staulul unde Dumnezeu S-a făcut om şi să-I aducem 
– împreună cu magii – daruri spirituale, aurul 
credinţei, smirna dragostei şi tămâia rugăciunii 
înmulţite, să ne plecăm – cu păstorii – în faţa 
„tainei celei din veac ascunse”, iar cu îngerii să 
slavoslovim, zicând: „Mărire întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire”(Luca 2,14). 
 De fapt, există o perfectă analogie între cele 
două evenimente, respectiv Învierea şi Naşterea 
Domnului, pe care le anticipăm printr-un post 

deosebit. La Paşti, Hristosul umilinţei, Care trece 
prin moarte întru slavă, Hristosul biruitor asupra 
morţii prin Înviere, iar la Crăciun, Hristosul Prunc, 
Care vine la noi să ne cerceteze, El, „Răsăritul cel 
de Sus”, pentru a ne preface în dumnezei după har, 
după cuvântul Sfântului Atanasie cel Mare. Postul 
Crăciunului are însă şi o nuanţă de bucurie aparte, 
căci pe cine nu-l fascinează zilele premergătoare 
Crăciunului, când, prin colinde, ne împreunăm cu 
îngerii şi cu „strămoşii cântăm în cor”, preamărind 
minunea petrecută acum mai bine de 2000 de ani? 
 Postul Crăciunului, prin colindele noastre 
strămoşeşti, ne transformă pe fiecare dintre noi într-
un „misionar”, în accepţiunea integrală a 
cuvântului, într-un „binevestitor”, într-un 
„evanghelist”, în sensul bun al termenului, având 
menirea de a-L anunţa, de a-L vesti pe Hristos 
Domnul, Cel care vine în lume pentru mântuirea ei. 
Iată, deci, în puţine cuvinte la ce lucrare 
duhovnicescă suntem chemaţi cu toţii pe tot 
parcursul acestui sfânt post. În el ne vom desfăta 
duhovniceşte, prăznuind o pleiadă de sfinte 
momente din viaţa Biserică: vom întâmpina pe 
prunca Maria intrând în Templul din Ierusalim, vom 
lăuda apoi serbarea Sfântului Apostol Andrei (cel 
dintâi chemat la lucrarea apostoliei, Ocrotitorul 
României), ne vom întâlni cu „chipul blândeţilor” 
al Ierarhului Nicolae, şi apoi cu proorocii Vechiului 
Testament (Naum, Avacum, Sofonie, Daniel), 
pentru ca, în final, să ne bucurăm duhovniceşte de 
marele Praznic al Crăciunului, pramărindu-L pe 
Hristos „Soarele dreptăţii”. 
 Să străbatem, aşadar, după puterile noastre, 
această sfântă perioadă a Postului Crăciunului, să 
căutăm să ne înmulţim rugăciunea şi fapta bună, să 
fim mai curaţi sufleteşte şi cât mai des să ne 
apropiem de harul Sfintelor Taine, care ne dau 
tuturor viaţă, şi încă din belşug. Făcând aşa şi 
observând postul cel adevărat (pe care-l recomandă 
proorocul Isaia, în capitolul 58 al cărţii sale 
profetice), vom avea folos sufletesc şi trupesc de pe 
urma lui, iar în Noaptea Sfântă a Crăciunului, 
călăuziţi de stea împreună cu păstorii, cu magii şi cu 
îngerii, ne vom aduna în jurul ieslei sfinte şi vom 
preamări pe Iisus, Cel venit în lume „să se nască şi 
să crească, să ne mântuiască”       
                                 
                                Preot dr. Flavius Ardelean 
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 Vineri,1 noiembrie, a  avut loc Balul Bobocilor, 
ediția 2019, în incinta sălii de spectacole a Primăriei 
orașului Pâncota. La bal ne-au onorat cu prezența peste 
350 de persoane. Seara a fost dedicată supereroilor 
Marvel, magiei, puterii și celor care încă cred în acestea. 
 Bobocii au fost costumați în supereroi precum: 

Batman, Catwoman, Copycat, Deadpool, Strom, Black 
Panther, Superman, Mera, Thor, Jane Foster, Wasp, 
Superwoman, Spiderman, Captain America, Blackcat, 

Captain Marvel, Joker, Harly Queen, Aquaman, Femeia 
Fantastică, Wolverine, Jane Grey, Blackbolt și Medusa. 
 Ei au trebuit să își demonstreze curajul, 

aptitudinile de dansatori, dicția și cât de amplă este cultura 
lor generală. 
 Printre invitați s-au numărat: trupa de dans 

modern Urbhanize Shorties, Ansamblul folcloric 
Podgoria Pâncota, Ansamblul 
folcloric Șiriana și Maria 
Ignișca. Invitatul special a fost 
Alex Mladin, câștigătorul finalei 
X-Factor, un om ambițios care a 
demonstrat că prin muncă și 
pasiune poți să ajungi departe. 
 Emoțiile bobocilor au 
fost împletite cu un amalgam de 
sentimente, dovedindu-se a fi 
nostimi, charismatici și plini de 
viață. Balul Bobocilor a fost 
organizat de minunații elevi ai 
claselor a XI-a de la Liceul Teoretic Pâncota. 
 
 Titlul de Miss Boboc 2019 a fost câștigat de 
Iasmina Boiciuc, iar Mister Boboc 2019 a fost Rădac 
Andreas.  

 Mulțumim și pe această cale domnului primar, 
domnului viceprimar și domnilor directori ai Liceului 
Teoretic Pâncota pentru sprijinul acordat. 
 Felicitări câștigătorilor și tuturor participanților 
pentru că au avut curajul să își etaleze talentul în fața 
publicului. 
                                                  Prof. Livana Pufulete 

BALUL BOBOCILOR 2019BALUL BOBOCILOR 2019  
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ANSAMBLUL FOLCLORIC PODGORIA PÂNCOTA LA PRIMUL CONCURS 

Se spune că marele nostru filozof Petre Țuțea, întrebat fiind:“Care este 
părerea lui despre Divinitate?” ar fi afirmat: “Fără Dumnezeu omul 

rămâne un biet animal, rațional și vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri.”                                                                        
                                                                                                                           D. Alexe 

DE LA LUME ADUNATE… 

 În data de 16 noiembrie a.c., Ansamblul 
folcloric Podgoria Pâncota, a participat la concursul 
FII STAR ÎN ȚARA TA, Ediția I Zona Crișana, 
concurs ce s-a desfășurat în comuna Vladimirescu, 
jud. Arad, în perioada 15-17 noiembrie. Programul 
artistic al concursului a cuprins mai 
multe secțiuni: muzică populară, 
muzică ușoară, muzică etno, muzică 
folk, muzică patriotică, pop românesc, 
pop internațional, doină, grupuri și 
duete, ansambluri populare, dansuri 
moderne, instrumentală, poezie, 
teatru, idolul meu, creație proprie.   Fiind primul concurs al Ansamblului 

folcloric Podgoria Pâncota, la un an și jumătate de 
la înființare, au obținut rezultate foarte bune la 
secțiunea Ansambluri folclorice, respectiv grupa 
tinerilor a luat Locul 1, iar grupa mică a luat 
Locul 2, pentru categoria de vârstă 

corespunzătoare. 
  Felicitări tinerilor și copiilor care fac parte 
din Ansamblul folcloric Podgoria Pâncota, felicitări 
domnului prof. coregraf Ioan Dărău și mulțumiri 
conducerii orașului pentru susținerea acestui 
ansamblu. 
                                                     Claudia A. 

 

 

VINERI, 29 NOIEMBRIE 2019,  

elevii Liceului Teoretic Pâncota 

sărbătoresc Ziua Națională a 

României, în sala de spectacole a 

Primăriei Orașului Pâncota.       

Serbarea are loc la ora 12.00 

                          PRIMĂRIA ORAȘ PÂNCOTA  

                                         organizează 
  CAMPIONATUL DE  TENIS DE MASĂ ȘI ȘAH 
       cu ocazia  
         ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI            

                        1 DECEMBRIE 
                              ediția a IV-a 

Evenimentul se va desfășura vineri, 29 noiembrie 2019,  
ora 15.00 la Sala de sport a orașului 

Înscrierile se pot face până la data de 28.11.2019 
Persoana de contact: Purda Silviu, nr. tel:0741526255 

                                SĂRBĂTORIM 1 DECEMBRIE 
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  FLORINTE  

   Informația de Pâncota: https://primariapancota.ro/infomatia-de-pancota/  

     FLORINTE Carduekis chloris ( m. zldike, ge. Grunling) 

 Are o lungime de 14,5 cm –15cm. Pasăre destul de comună în regiunile 
deschise cultivate cu arbori şi tufe; de asemenea, în grădini şi parcuri. Masculul 
adult are un colorit verde + gălbui dedesubt şi verde+ măsliniu deasupra ) 
coloritul cel mai viu îl are pe timpul de vară. Femela are un colorit mai şters, cu 
maro, iar tânărul este puternic striat cu maro. În toate tipurile de penaj este 
caracteristic galbenul intens de pe rectricele externe şi de pe bordurile remigelor 
primare. Constituţie robustă, cu un cap destul de mare şi cioc masiv. Zbor rapid, 
în linii ondulatorii, mai prelungi şi  mai ample decât de exemplu la cinteză. În 
timpul zborului, are un strigăt rapid djururut sau unul scurt djup. În repaus 
adesea scoate un tsuii sau djuii, prelung, destul de aspru. Cântec puternic, 
combinaţie de triluri între care se intercalează şi un djrii caracteristic, prelung şi 
şuierător. Cântă de pe un suport înalt sau în timpul unui zbor fluturat. Florinte 
este o pasăre sedentară.                                                                                    Pavel Pettenkoffer 

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

PÂNCOTANI PE CARE NU TREBUIE SĂ ÎI UITĂMPÂNCOTANI PE CARE NU TREBUIE SĂ ÎI UITĂM  

 Lazăr Nichi s-a născut la 20 iulie 1884, la 
Pâncota. Tatăl, jude comun în Pâncota și epitrop al 
Bisericii Ortodoxe. Clasele primare le urmează la 
Pâncota, apoi începând cu clasa a V-a, la 
Gimnaziul din Arad, azi Liceul “Moise Nicoară”, 
ca bursier cu 400 coroane, de la fundaţia “Elena 
Ghiba Birta”. Între 1903-1907 urmează cursurile 
Universității din Budapesta, unde obține licența în 
limba latină, greacă și maghiară. Doctor în litere şi 
filozofie din 11 iunie 1909. În anul 1905 obţine 
gradul de locotenent în Regimentul 93  Infanterie 
Arad. Între anii 1908 - 1909 este professor de liceu 
la Budapesta, Sopron și Pancevo, apoi la Liceul 
Regal din Arad (azi Moise Nicoară). A fost 
profesor de limba latină şi limba germană . Poetul 
Ştefan Augustin Doinaş l-a avut ca profesor, 
amintindu-şi, cu deosebit respect, de profesorul său 
de latină de la “Moise Nicoară”. În 21 iulie 1919 
Lazăr Niki  preia conducerea Liceului de fete Elena 
Ghiba Birta de la fostul director profesor Guta 
Jozsef. 
 A fost primul director român care s-a aflat 
la conducerea Palatului Cultural Arad între 1921-
1944. În calitate de director al Palatului Cultural a 
intreprins numeroase demersuri pe lângă 
administraţia locală în scopul de a obţine bani 
pentru achiziţii pe seama pinacotecii Palatului 
Cultural. La recomandările sale, Primăria oraşului 
a suportat burse pentru studii artistice în străinătate. 
A susţinut ideea realizării unui muzeu bisericesc în 
incinta Palatului Cultural. Nichi Lazăr s-a 

preocupat de îmbogățirea patrimoniului muzeului cu 
obiecte și exponate din moștenirea culturală 
românească, mai ales din zona Aradului, precum și 
de îmbogățirea numărului de cărți românești din 
bibliotecă. Prin întreaga sa activitate, în funcţia de 
director al Palatului Cultural, a dat dovadă de un 
spirit cultural cu totul deosebit, a încurajat cât a 
putut actele de cultură românească în spaţiul 
arădean. Cu toate că în  perioada interbelică 
instituţiile culturale din Arad nu erau româneşti, 
excepţia o constituia totuşi Palatul Cultural care a 
fost condus cu probitate profesională şi spirit 
patriotic de către profesorul Lazăr Nichi. Activitatea 
Palatului cultural din perioada interbelică, a fost 
dominată de personalitatea profesorului Lazăr Nichi, 
care s-a preocupat în acea perioadă şi a susţinut pe 
toate căile iniţiativele culturale legate de dezvoltarea 
conştiinţei naţionale româneşti.  
 A fost membru marcant al Institutului Social 
Banat - Crișana și secretarul Comitetului de 
Inițiativă pentru ridicarea monumentului Unirii la 
Arad în anul 1939. 
 Sub coordonarea lui Silviu Dragomir, 
profesorul Lazăr Nichi, împreună cu profesorul 
Eugen Hulea, a publicat “Studii și documente 
privitoare la Revoluția din Transilvania în anii 1948 
- 1949”, vol 2 . În revista “Hotarul” din 1938 a 
publicat un studiu privind săpăturile arheologice din 
județul Arad. El a avut și preocupări în domeniul 
schimburilor culturale internationale. A decedat în 
anul 1944 la Arad.  
                                                          

STEPAN TRAIAN 
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 În data de 5 noiembrie a.c. a avut loc meciul 
de fotbal de juniori între Podgoria Pâncota şi CS 
Beliu, rezultatul fiind de 17-0 pentru Pâncota, fiind 
foarte mulţumiţi de prestaţia juniorilor care au 
început a III-a etapă din retur fiind clasaţi pe primul 
loc din seria B a campionatului judeţean de juniori. 
 Experienţa pe care o acumulează zi de zi 
juniorii se datorează şi faptului că jucătorii Suciu 
Cristian, Hera Raul, Jurj Narcis, Brad Nicholas, 
Firicel Narcis, Rădac Andrei, Boacă Raul, 
Moldovan Dumitru, Tălmaciu Răzvan, participă şi 
la antrenamentele şi competiţia de seniori a 
Clubului Sportiv şi ne bazăm pe aceşti jucători ca 
peste 2 ani să ajungă la rezultate bune. Din 
componența echipei de fotbal juniori fac parte și: 
Joldeș Claudiu, Kiss Andreas, Covaci Laurențiu, 
Paven Cosmin, Țuțca Fabian, Covaci Lucas, 
Burghel Cosmin, Neag Alexandru, Burcușel 
Richard, Hădean Andrei. 
 Mulţumim domului antrenor Bulzan 
Ovidiu, care din probleme medicale va sta o 
perioadă în afara terenului, dar care se ocupă cu 
mare seriozitate de juniorii pâncotani, obţinând cu 
echipa de juniori rezultate foarte bune. 
                                                  Preşedinte, 

Sergiu Dragalina 

 Întrucât cetățeanului 
român îi revine obligația  de a 
deține un act de identitate 
valabil, acesta va solicita 

Serviciului local de evidență a persoanelor de la 
locul de domiciliu, eliberarea unui nou document:  
- cu minim 15 zile și maxim 180 zile înainte de 
expirarea termenului de valabilitate al actului de 
identitate, respectiv în termen  de 15 zile de la 
împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul eliberării 
primului act de identitate ori, ca urmare a producerii 
unor modificări privind schimbarea numelui, 
schimbarea domiciliului, pierdere, furt, distrugere, 
deterioare. Documentele pe care cetățenii trebuie să 
le prezinte în susținerea cererii pentru eliberarea 
actului de identitate, sunt: 
 Cererea tip pentru eliberarea actului de  identitate; 
Certificatul de naștere al solicitantului și ale copiilor 
cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie; 
Certificatul de căsătorie/hotărârea de divorț 
definitivă și irevocabilă/certificatul de divorț/

REZULTATE FOARTE BUNE PENTRU JUNIORII PÂNCOTANI 

ÎN ATEȚIA TUTUTOR CETĂȚENILOR ORAȘULUI PÂNCOTA ȘI MĂDERAT 

certificatul de deces al soțului decedat, original și 
copie (după caz); Documentul cu care se face dovada 
adresei de domiciliu, original și copie; 
Consimțământul proprietarului spațiului de locuit 
(după caz); Chitanța reprezentând contravaloarea 
cărții de identitate, respectiv 7 lei, 

  În cazul în care, actul de identitate a fost 
pierdut / furat, se atașează  un document emis de 
instituții sau autorități publice – pașaport, permis de 
conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori 
diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ, 
cu fotografie de dată recentă, original și copie, 
dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost 
declarat furtul. 

În cazul persoanelor care nu pot prezenta toate 
documentele prevăzute de lege pentru eliberarea 
cărții de identitate, acestea vor fi puse în legalitate pe 
linie de evidență a persoanelor cu cărți de identitate 
provizorii care, potrivit legii, reprezintă documente 
de identitate, însă acestea nu constituie și documente 
de călătorie.                            S.P.C.L.E.P. Pâncota 
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 Informația de Pâncota pune la 
dispoziția cetățenilor, persoane fizice, 
posibilitatea de a publica anunțuri 
gratuite de mică publicitate (vânzarea/
cumpărarea unui bun).  

Spațiu 
publicitar 

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

  
 
 
 
  Numere utile! 

 
Primărie 

  0257466301  
  0257466679 

   Poliție 
  0257466314 

  Pompieri 
  0257466357 

  CAA Pâncota 
   0257466348 

   Informația de Pâncota: https://primariapancota.ro/infomatia-de-pancota/  

            Pentru a publica un anunț vă 
rugăm să sunați la nr. de tel:0257466301 
(248).  
Vând 2 canapele extensibile, 4 fotolii, 
dulap cu 3 uși, măsuță și biciclete de 
import Germania. Tel. 0744608049. 

Vând plantație paulownia 2,32 ha, 
curent trifazic tras, fântână 30 m 
adâncime, proiect atelier tâmplărie cu 
toate avizele plătite,8 euro/m, P-ța 
Libertății FN., Tel: 0724213096. 

 Vând butoi 140 l stare bună. Tel.: 
0357416029. 

                             MĂDERAT 

MIERCURI 

 


