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Aflându-ne la început de 
an, vă urez, să aveți parte de un an 
2020 plin de împliniri sufletești și 
profesionale, cu sănătate și multe 
bucurii! 

Anul 2019 a fost un an 
plin, munca în proiectele deja 
implementate, cât și cele demarate 
în acest an, dând roadele așteptate. 
Țin să mulțumesc colegilor din 
primărie cu care am colaborat, 
consilierilor locali pentru voturile 
acordate proiectelor mele cât, și 
dumneavoastră pentru înțelegere, 
atunci când unele lucruri s-au 
rezolvat cu întârziere sau când 
anumite lucrări pe domeniul public 
au deranjat. 

                
VENITURI TOTALE (lei) – Total       14.005.896    Procentual 

Impozite și taxe locale 3.477.759 24,8% 
Cote defalcate din imp. pe venit și sume TVA 7.237.905 51,7% 

Fonduri Guvernamentale și Europene 
nerambursabile 

3.290.232 23,5% 

CHELTUIELI TOTALE (lei) – Total        13.995.896 Procentual                
Investiții și reparații: Modernizare străzi; 
Construire Corp Școală 7 săli; Construire 
Grădiniță Măderat; Așezământ cultural; 

Extindere infrastructura de apă; Modernizare 
piață; Amenajare parcări, alei și altele 

 
 

5.724.180 

 
 

40,9% 

Lucrări pe domeniul public; Obiecte de 
inventa; Corespondență; Iluminat public + 
clădiri publice; Alte utilități; Carburanți; 

Funcționare Centru de zi; Întreținere clădiri; 
Studii topografice; Studii de specialitate; 

Protecția mediului 

 
 

2.380.277 

 
 

17,0% 

Cheltuieli funcționare administrație publică: 
furnituri, comunicații, întreținere programe și 

aparaturi, pază și protecție, transport, 
mentenanță, materiale diverse. 

 
1.650.903 

 
11,8% 

Cheltuieli salariale – functionari publici, 
contractuali, inclusiv S.V.S.U., S.P.C.L.P. 

 
2.394.989 

 
17,1% 

Cheltuieli salariale cu persoane cu handicap 
și asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap 

 
1.562.710 

 
11,2% 

Sport 166.232 1,2% 
Activități cultural – artistice și diverstisment 107.325 0,8% 

Asistență socială 9.280 0,1% 
 

În cele ce urmează, doresc să vă prezint situația bugetului 
orașului Pâncota pentru anul 2019: 

Față de cele prezentate mai sus, de remarcat faptul că  
procentul de 40,9% utilizat în investiții și reparații din totalul 
bugetului reflectă o bună utilizare a fondurilor publice. 

Suma de 3.290.232, reprezentând procentual 23,5%, formată 
din fonduri atrase de la Guvern și fonduri europene nerambursabile 
în anul 2019, este de departe cea mai mare sumă atrasă vreodată în 
orașul nostru. Pâncota niciodată nu a beneficiat de un procent mai 
mare de 10% din fonduri externe atrase. 
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  “ Cunoașterea satului 
natal, a trecutului său, este o 
dorință și în același timp, o 
datorie a fiecărui fiu al 
localității, legat prin mii de 
fire de locul în care s-a născut 
el, părinții lui și unde s-au 
înfrățit cu glia moșii și 
strămoșii lui.” 

 Acestea sunt cuvintele scrise de 
academicianul profesor doctor inginer Gheorghe 
Frățilă în preambulul lucrării Monografia localității 
Măderat, monografie care a văzut lumina tiparului 
în anul 2019. Este o lucrare vastă, structurată pe 
douăsprezece capitole în cuprinsul cărora se regăsesc 
toate aspectele fizico-geografice, istorice, 
demografice, sociale, ocupațiile locuitorilor. 
Monografia configurează viața satului Măderat din 
timpuri străvechi, atât în vemuri bune, cât și în cele 
de bejenie, când sătenii se înfrățeau cu glia și cu 
codrul, cu tot ce a existat și există pe aceste locuri 
minunate. Un capitol deosebit este cel ce tratează 
datinile și portul popular, capitol îmbogățit cu 
numeroase fotografii de epocă. Personalitățile care   
s-au ridicat din Măderat sunt bine reliefate, la fel 
rezistența anticomunistă. Viața școlară și a bisericilor 
formează capitole bine conturate.  
    Merită evidențiat capitolul dedicat dialectului 
local, capitol în care sunt înserate peste 600 din 
cuvintele vechiului grai care particularizează 
Măderatul. 
      Dar cine este Gheorghe Frațilă?  S-a născut în 
anul 1938. A absolvit cursurile elementare în satul 
natal și a urmat liceul la Arad. A urmat cursurile 
Facultății de Mecanică a Transporturilor din 
București pe care a absolvit-o în anul 1959 cu  

Diplomă de merit. La terminarea facultății a fost 
repartizat la Politehnica din București, unde a 
parcurs toate etapele didactice de la asistent la 
profesor șef de catedră. În anul 1968 a obținut 
titlul de doctor inginer în domeniul Automobile 
și tractoare. În anul 2004 a fost ales membru 
corespondent al Academiei iar din anul 2007 
este membru titular. A publicat un număr de 25 
de cărți de specialitate și un număr de peste o 
sută de articole științifice în reviste de profil din 
țară și din străinătate. 
                                     prof. Ioan Ardelean 

 

 
Monografia localității Măderat o puteți găsi 

și la Biblioteca orășenească Pâncota 

 1 ianuarie: Sfântul Vasile 
 5 ianuarie: Ajunul Bobotezei 
 6 ianuarie: Botezul Domnului 
 7 ianuarie: Ioan Botezătorul 
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel 
Mare, Grigorie Teologul și loan  
Gură de Aur  
15 Ianuarie - 170 de ani de la nașterea lui 
Mihai Eminescu 
Ziua Culturii Naționale 
24 Ianuarie -  Aniversarea Unirii  Principatelor 

 Ianuarie/Ghenar/Gerar/Calindariu  

”Educația e cultura 
caracterului, cultura e 

educația minții”. 

                 Mihai Eminescu 

 



 

PROFESIA DE DASCĂL – MESERIE SAU VOCAȚIE? 
 Consider că un profesor e acel ce 
cunoaște bine vremea în care trăiește, care 
percepe cu finețe marile trăsături caracteristice 
vieții, unde nucleul este făptura gingașă și 
misterioasă, copilul. Un dascăl bun are 
capacitatea de a găsi în orice situație forma cea 
mai adecvată de tratare a elevilor săi. Elevii 
învață și se formează așa cum sunt călăuziți de 
noi, dascălii. Profesorul le este prieten, părinte, 
persoana model, ce nu stă locului niciodată, care 
este mereu în căutare, ce se dedică 100% 
destinului unui pedagog și face aceasta cu 
plăcere. 
 Copiii îi împărtășesc convingerile, îi 
imită conduita și îi absorb atitudinea. În spatele 
fiecărui om, bogat sau sărac, celebru sau  nu, se 
află un dascăl. 
 Învăluit în aura modestiei dascălii 
dăinuiesc în sipetul nostalgic al amintirilor, peste 
care se aștern superbele primăveri, cu petalele 
caietelor deschise, simbol perpetuu al 
începuturilor sublime. 
                                        Prof. Livana Pufulete 
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                    CREIERUL PROFESORULUI 
                             NOAPTEA: 
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        Nu ştim când şi cum s-a născut localitatea 
noastră. Prima consemnare, documentară, datează 
din anul 1177, când este menţionat “satul abatelui 
de Pankota, care se află la capătul dealului”, iar în 
anul 1219 este consemnat numele stăpânului 
aşezării, Andrei. 
 Într-un document din anul 1358, localitatea 
este numită civitas (oraş) a reginei, statut pe care îl 
are pînă în 1387 când va fi donată familiei nobiliare 
Losonczi. Ca urmare a trecerii ei în propietate 
nobiliară îşi va pierde statutul de oraş şi va fi doar 
“oppid,” adică târg. 
      Din anul 1396 se cunoaşte sigiliul localităţii şi 
tot de atunci sunt informaţii despre Consiliul şi 
cancelaria  localităţii. Sunt menţionaţi judecătorii 
Syke Andraş şi Gebel Petrus, precum şi 
numele  juraţilor. 
      Înainte de ocupaţia otomană de la 1565, 
Pâncota era una dintre aşezările mari din zonă, 
având 76 de porţi, ceea ce însemna, atunci, 
aproximativ 300 locuitori. 
        La 1715-1720, sub noua stăpânire austriacă, 
Pâncota făcea parte din Districtul Zărandului, avea 
47 capi de familie impozabili şi cea mai mare 
suprafaţă de păşune şi a doua ca teren de arături din 
Zărand. După 30 de ani, numărul populaţiei creşte 
semnificativ, ajungând la 155 familii impozabile, 
iar după încă 20 de ani ajunge la 240 de familii 
impozabile, ceea ce însemna peste o mie de 
locuitori. 
 Pâncota era situată la intersecţia unor 
drumuri care duceau spre Măderat, pe sub pădure, 
altul spre Târnova şi  Chier şi cel mai important 
spre Ineu, prin Moroda. 
        În urma dispoziţiilor M. Tereza din 1770, 
începe să se realizeze “contragerea”satelor 
împrăştiate şi refacerea lor în plan sistematizat pe 
locul cel mai accesibil comunicaţiilor. Pâncota 
datorită aşezării sale, într-o zonă joasă uşor 
inundabilă,  dar şi datorită felului cum erau aşezate 
gospodăriile- împrăştiate, cu străzi întortochiate, a 
fost cuprinsă în acest proiect al autorităţilor 
austriece. Noua vatră a Pâncotei s-a stabilit în jurul 
clădirilor domeniale (singura clădire care se mai 
păstrează este fostul depozit de cereale care, astăzi 
este în curs de transformare în viitorul “Centrul 
Cultural” al oraşului). Aici s-au trasat străzile, 
drepte, largi, unde fiecare familie a primit un lot de 
pământ ce avea să devină intravilan. S-a stabilit 
locul pentru primărie, pentru biserică (avea cel mai 

PÂNCOTA  VECHE  şi  PÂNCOTA  NOUĂ 
mare lot). Ca o curiozitate, strada principală trebuia 
să fie cea mai largă. La noi strada cea mai largă este 
str. Horea si str. V. Goldiş, deci aici trebuia să fie 
str. Principală, dar n-a fost să fie. 
         Pe această nouă vatră s-au aşezat o parte a 
locuitorilor din Pâncota Veche, dar şi coloniştii 
veniţi individual sau aduşi oficial de către statul 
austriac. Astfel, în anul 1776 este adus la Pâncota 
primul lot de colonişti şvabi, 46 familii cu 176 
persoane, care este repartizat în spaţiile stradale nou 
create. 
 În 1786 erau deja aşezaţi aici şi 50 de 
familii de români ortodocşi veniţi din Pâncota 
Veche. În 1787 este adus şi aşezat tot aici şi un lot 
masiv de maghiari. 
  Între 1817-1818 are loc a doua etapă de 
colonizare germană, coloniştii stabilindu-se în zona 
străzii Mărăşeşti, de azi. Pe lângă germani, cu 
timpul, în noua aşezare s-au stabilit şi sârbi, cehi, 
slovaci, evrei, ţigani, astfel că la sfârşitul secolului 
al XIX –lea, Pâncota avea o populaţie multietnică, 
majoritari au rămas însă românii. 
      Ca urmare a strădaniilor funcţionarului cameral, 
Jelitska (originar din Pâncota), cele două aşezări, au 
fost unificate administrativ în anul 1807, dar vor 
trece aproape o sută de ani până când întreaga 
populaţie de la “colţul dealului “se va muta în 
Pâncota Nouă. Cei mai săraci locuitori se vor muta 
ultimii, ca urmare vor mai găsi disponibile doar 
cele mai  proaste loturi, în zona N-E (în “Bosnia”). 
      În anul 1849, în Pâncota Nouă dar şi în Pâncota 
Veche, s-au refugiat funcţionari ai guvernului 
revolutionar maghiar. La 1870 , cele patru târguri 
anuale se ţineau în ambele aşezări, prin urmare 
Pâncota VECHE era încă locuită până spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea. 
    Vechea vatră va rămâne cunoscută cu numele “la 
ogrezi”, care erau de fapt, grădinile pe care au fost 
aşezate gospodăriile vechilor pâncotani, timp de 
cine ştie câte sute de ani. Timpul a trecut şi 
generaţiile care au urmat, în timp foarte scurt, au 
uitat de vechea vatră a Pâncotei, a cărei existentă a 
fost  pusă pe seama legendelor,”a potopirii”. A fost 
uitat până şi locul cimitirului, descoperit printr-o 
întâmplare în 2013, după deal, la 300-400 metri 
distanţă de fostul canton C.F.R. . 
                                                                                   
                                              TRAIAN STEPAN 
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Mugurar( Pyrrhula pyrrhula), M. Süvöltő Ge. Gimpel 
 Mugurarul are o lungime de 16 cm. Se cuibărește 
atât în pădurile cu frunze căzătoare cât și în cele de 
conifere, dar și în grădini și livezi. Observați târtița albă, 
partea superioară a corpului negru cu gri, la mascul partea 
inferioară este roșie iar la femelă maro șters, cioc gros și 
scurt. Primul penaj este de un maro deschis, fără negru pe 
cap, cu partea ventrală ușor gălbuie. Este tăcut iarna, 
uneori îl vedem în stoluri mici, inclusiv în grădini. Se 
hrănește cu fructe sălbatice, muguri și semințe. Are un 
strigăt moale, trist, melodios: “piu…”. Cântecul este puțin 
sonor, lent, format din fluierături și unele sunete aspre, 
alternante. Mugurarul 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 

MUGURAR 

           CASA DE AJUTOR RECIPROC STRAJA IFN—AGENȚIA PÂNCOTA 
           LA NOI SE POT ÎNSCRIE ATÂT SALARIAȚII CÂT ȘI PENSIONARII! 
 
 Acordăm împrumuturi și noilor membri înscriși (fără fond constituit) 

 Acces RAPID la împrumuturi pt. salariați și pensionari 

 Rate lunare FIXE între 1-60 luni; 

 Garanții—giranți 

 Vârsta maximă girant 70 ani 

 Venit minim girant 1000 lei net 
 

            ÎMPRUMUTUL FĂRĂ GIRANȚI 
  Condiții minime pentru accesarea acestui tip de împrumut: 
 Vechime minim 6 luni 

 Depunerea regulată a fondului social 

 Nivelul fondului social trebuie să reprezinte cel puțin 1/4 din valoarea împrumutului solicitat 

- Ajutoare sociale la evenimente din viața membrului: căsătorie, naștere copii, nuntă argint/aur; 
- Ajutor NERAMBURSABIL în caz de deces pentru titular și extins: soț/soție, mamă/tată, fiu/fiică, 
persoană aflată în întreținere: 
-Dobânzi ATRACTIVE, neimpozabile, acordate anual pentru fondul social redus; 
 

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE VĂ AȘTEPTĂM LA SEDIUL NOSTRU 
PÂNCOTA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.47 

VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU: www.carstraja.ro 
SAU SĂ NE SUNAȚI LA NR DE TEL: 0357423824 
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ALOCAȚIILE DE STAT PENTRU COPII 
   Alocația de stat pentru copii este o prestație 
socială și statul o acordă ca o formă de ocrotire 
tuturor copiilor, fără discriminare. Beneficiază de 
alocația de stat pentru toți copiii în vârstă de până la 
18 ani. Alocația de stat pentru copii se acordă și 
tinerilor care au împlinit 18 ani, care frecventează 
cursurile învățământului liceal sau profesional până 
la terminarea acestora. Alocația de stat pentru copii 
are ca titular al dreptului pe copil. Alocația de stat 
pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza 
acordului acestora sau a deciziei autorității tutelare 
ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a 
încredințat copilul. Stabilirea dreptului de alocație 
de stat pentru copii se face pe baza unei cereri 
tipizate și a actelor din care să rezulte îndeplinirea 
condițiilor de acordare a acestui drept/ Dreptul de 
alocație de stat pentru copii se stabilește începând 
cu luna următoare celei în care s-a născut copilul.  
Actele necesare alocație de stat pentru copii sunt: 
 Cerere tip pentru acordarea prestației; 

 Copie/ original după certificatul de naștere al 
copilului; 

 Copie/original după cărțile de identitate ale 
părinților; 

 Extras de cont (doar dacă se solicită prestația 
pe card); 

 Copie/ original după livretul de familie; 
 Copie/ original după certificatul de căsătorie; 
 Orice alt act care dovedește posibilitatea 

acordării prestației; 
 Dosar cu șină. 
 Dosarele de alocație de stat pentru copii se 
depun la primăria de domiciliu al unuia dintre 
părinți. 
 Dosarele, celor care locuiesc în orașul 
Pâncota și Măderat, se depun la Primăria orașului 
Pâncot, la camera 17,  în fiecare zi lucrătoare până 
la ora 13.00, iar persoana de contact este d-na Jana 
Druțău. 
                                                 JANA DRUȚĂU 

SFATURI UTILE ȘI ACTELE NECESARE PENTRU 
EFECTUAREA ITP: 

 Certificat de înmatriculare autovehiculului sau 
autorizația provizorie de circulație; 
 Cartea de identitate a autovehiculului (în cazul în care 
mașina este achiziționată în leasing sau aparține unei 
societăți comerciale este acceptată o copie după cartea de 
identitate a mașinii, ștampilată de proprietar, pe care să 
apară și mențiunea „conform cu originalul"); 
 Cartea de identitate a conducătorului auto; 
 Polița RCA, valabilă la data la care se efectuează ITP. 

CE TREBUIE SĂ VERIFICI ÎNAINTE DE A MERGE SĂ FACI INSPECȚIA TEHNICĂ 
PERIODICĂ 

Proprietarii de autovehicule sunt obligați să verifice mașina înainte de a efectua ITP, mai ales dacă 
aceasta este mai veche și poate prezenta defecțiuni ascunse care duc, inevitabil, la "căderea" testului . 

CE ELEMENTE RECOMANDĂM SĂ VERIFICI: 
 Elementele exterioare ale mașinii, cum ar fi: sistemul de lumini, anvelopele și parbrizul; 
 Caroseria reprezintă o altă componentă importantă 
verificată atent de specialistul de la atelierul ITP. Un 
autovehicul cu rugina excesivă în zonele importante, cum ar 
fi pragurile, portierele și aripile nu va fi acceptată; 
 Sistemul de direcție reprezintă unul dintre cele mai 
verificate elemente de către oamenii care efectuează ITP- ul. 
Înainte de a merge cu mașina la o stație trebuie să realizați o 
verificare minimă prin rotirea volanului la maxim, în ambele 
părți. Dacă se aud ceva zgomote, trebuie mers la un atelier 
pentru repararea eventualelor defecțiuni;  
 Discurile și plăcuțele de frână trebuie să fie într-o stare 
extrem de bună. Problemele cu acestea însemna automat 
respingerea cererii privind eliberarea ITP- ului. 

 

      SC COM GALAXY NC SRLSC COM GALAXY NC SRL  
Str. PStr. P--ța Libertății, nr. 28 Hța Libertății, nr. 28 H  

Tel.0744709056Tel.0744709056  

LL--V 08.00 V 08.00 --  17.0017.00  

    S 08.00 S 08.00 --  13.0013.00  
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ASOCIAȚIA AD– CARP EXPRESUL CFR PÂNCOTA 
 Acordă, prin cele 105 filiale/sucursale și agenții din  toată țara împrumuturi 

avantajoase până la 10.000 Roni inclusiv, cu  dobândă între 4% - 14% 

 Oferă dobândă membrilor săi, la fondul lor social 

 Nu percepe comisioane pentru operațiunile efectuate 

 În funcție de vechimea în Asociație, asigură ajutoare de deces în sume de 500 - 
3.400 Roni 

 Înscriem membri de la 18-75 de  ani 

 Răspunde prompt și cu profesionalism la solicitările membrilor săi 

Persoana de contact: Mihăicuța Elisabeta 
Pâncota, str. Tudor Vladimirescu, nr.34, Tel.0758301441 

C.A.R.P. EXPRESUL C.F.R. 

-SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU VIAȚĂ-  

CARS FCARS F--CA MOBILA PCA MOBILA PÎÎNCOTANCOTA  
PÎNCOTA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.69, JUD. ARADPÎNCOTA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.69, JUD. ARAD  

479/1997, CUI, 4683070, TEL479/1997, CUI, 4683070, TEL  :0742249324 :0742249324   
  

       Casa de ajutor reciproc oferă servicii de economii şi împrumuturi membrilor în vederea 
sprijinirii şi intrajutorării financiare a acestora: 
     - Încurajarea membrilor pentru economisire în fondul lor social şi protejarea acestor fonduri 
împotriva pierderilor sau devalorizări. 
     - Acordarea, cu aceleaşi condiţii, de împrumuturi membrilor şi asigurarea recuperării lor, 
conform contractelor încheiate. 
      - Când vreţi să luaţi un împrumut cu dobânzi competitive, cu formularistică simplă, şi să aveţi 
parte de promptitudine, de deservire prietenoasă şi de încredere. 
     - Protejarea fondului social împotriva inflaţiei - Dobânzi 1 - 5% pe an cu capitalizare anuala. 
     - Împrumuturi cu dobânzi atractive şi fără costuri ascunse. 
     - Împrumuturile se pot achita mai repede fără plata comisioanelor penalizatoare. 

    Poate deveni membru orice persoană fizică cu domiciliu stabil şi loc de muncă în România. 
    Orice membru poate solicita un împrumut, dacă a depus la fond social minim 3 luni, cererea 
trebuie făcută în scris pe formularul de împrumut iar imprumuturile vor fi garantate cu giranţi . 
Dobânda la fond social este calculată anual şi transferată la fond social în ultima zi a anului si este 
scutita de impozit, conform Codului fiscal (art.65 al.2 lit.c^1). 
 

CONSILIUL DIRECTOR: VARGA IOAN-presedinte,  NEGRU VIORICA-contabil,  
OLTYAN MONA-casier 
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 Informația de Pâncota pune la 
dispoziția cetățenilor, posibilitatea de a publica 
anunțuri gratuite de mică publicitate (vânzarea/
cumpărarea unui bun).  

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

 
Vând motocultor cu plug, roți de fier, scos 
cartofi și remorcă. Tel.0744283229. 
 
 Vând butoi 140 l stare bună. Tel.: 0357416029. 
 
 
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. 

 
 

Spațiu 
publicitar 

 
    NUMERE UTILE! 
 

                  Primărie              0257466301  
                                                    0257466679 

               Poliție                   0257466314 
               Pompieri              0257466357 
                                         CAA Pâncota      0257466348 

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

      În registrul de stare civilă a 

orașului Pâncota au fost înregistrate 

22 de nașteri, 52 căsătorii și  

77 de decese.                                                                                                   

S.P.C.L.E.P. PÂNCOTA 

         Primăria orașului Pâncota vă aduce la cunoștință că: 

        SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, începând cu anul 2020, 
colectarea deșeurilor reciclabile (pubele galbenă), în localitățile Pâncota și Măderat, se va realiza în 
ziua de miercuri după următorul grafic calendaristic, pentru semestrul I : 

 Vând cazan pentru încălzire centrală cu 
gazificare, pe lemne și mobilă de zi - 2 buc.     
Tel.0752576901. 
 
Vând 2 canapele extensibile, 4 fotolii, dulap cu 3 
uși, măsuță și biciclete de import Germania.  
Tel. 0744608049. 
 
Vând teren intravilan pentru locuri de casă și teren 
pentru servicii la intrarea în Pâncota, 25 €  mp. 
Tel. 0754316386. 

 


