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Apare lunar și se distribuie gratuit  în Pâncota și Măderat 

    INFORMAȚIA 
                                         DE  

        PÂNCOTA 

 Vineri, 13.03.2020 a avut 
loc ședința C.L.S.U. Pâncota în 
privința situației cu care ne 
confruntăm în această perioadă, 
CORONAVIRUSUL COVID 
19, în urma căreia s-a hotărât: 
Art. 1. Pe teritoriul administrativ 
al orașului Pâncota se interzice 

desfășurarea oricărei manifestări care presupune 
participarea unui număr mai mare de 200 de persoane 
în aer liber și 100 de persoane în spații închise. Prin 
orice manifestare care presupune participarea unui 
număr mai mic de 100 de persoane se înțelege 
manifestare de ordin: sportiv, religios, cultural, festival
-concert, politic, conferinţe, dar fără a se limita la 
acestea. 
Art. 2. Începând cu data de 13.03.2020 se închide 
piața săptămânală din orașul Pâncota, cu excepția 
zonelor în care se comercializează produse agroali-
mentare, până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea 
prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel 
național și local.  

Art. 3. Unităţile de 
alimentaţie publică (super 
market, market, magazine 
de cartier, cafenele, baruri, 
cluburi, restaurante), pre-
cum și furnizorii publici si 
privaţi de transport per-
soane au obligaţia de a lua 
masuri pentru asigurarea : 
– dezinfecției frecvente a 
suprafeţelor, în special în 
zona caselor de marcat 
precum și în alte locuri ex-
puse  (ex. cărucioare, coşuri 
de cumpărături, clanţe de la 

uși, butoane de la lifturi etc.) 
– instituirea măsurilor privind evitarea aglomerării de 
persoane în spațiile comerciale; 
– dezinfecției frecvente a habitaclului mijlocului de 
transport persoane la finalizarea traseului (ex. bare si 
suporţi de susţinere, uși, scaune, etc.) 
Art. 4. Se instituie obligaţia ca toate serviciile, 
compartimentele și birourile subordonate Consiliului 
Local al orașului Pâncota să asigure la toalete 
materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape 
hârtie, uscătoare de mâini, dezinfecția frecventă a 
clanţelor uşilor, precum si a altor suprafeţe expuse 
(mese conferinţă, birouri, etc.) 
Art.5. Supravegherea persoanelor autoizolate voluntar 
la domiciliu, pe teritoriul orașului Pâncota, va fi 
asigurată de Poliția Pâncota. 
În caz de nevoie, se va solicita sprijinul Inspectoratului 
Judeţean de Politie Arad, pentru menţinerea ordinii 
publice și Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad, 
pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice. 
Art.6. Persoanele aflate în autoizolare pe teritoriul 
orașului Pâncota, pot fi ajutate în aprovizionarea cu 
apă și alimente de către aparținători și/sau prieteni. În 
cazurile speciale, persoanele aflate în autoizolare, fără 
aparținători pot solicita sprijinul Compartimentului de 
Asistență Socială Pâncota pentru aprovizionarea cu 
alimente, apa și bunuri necesare traiului, pe perioada 
programului de lucru si cu o înștiințare făcută într-un 
timp rezonabil către Direcţia de Sănătate Publică Arad, 
care va notifica Primăria Pâncota. 
Art.7. Persoanele fizice și operatorii economici au 
obligaţia de a respecta și de a pune în aplicare măsurile 
dispuse de către autoritățile în domeniul sănătății 
publice, pentru prevenirea și limitarea infecţiilor cu 
Coronavirusul Covid-19. 
                                             Primar, 
                             ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

ȘEDINȚA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PÂNCOTA 
PRIVIND PROBLEMELE CAUZATE DE CORONAVIRUS 
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REABILITARE STRĂZI 
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 Au început lucrările de Reabilitare  a următoarelor 
străzi: Decebal, Soarelui, Primăverii, Str. 6 Măderat 
(continuare). 
 Proiectul ce cuprinde aceste patru străzi,  început 
acum mai bine de doi ani, cu contestații și prelungiri de 
licitații, ne-au ținut încordați atât pe noi cei din primărie dar și pe locuitorii acestor străzi. 
 Totodată s-a reluat și reabilitarea celor 12 străzi, lucrare începută în toamnă. Au fost efectuate 
reparații pe stratul de bază turnat în toamnă. Continuăm cu turnarea celui de al doilea strat de asfalt și 
amenajarea acostamentelor. 
 Mulțumim pentru răbdare și totodată  anticipat pentru înțelegere, în ceea ce va privi deranjul  
pricinuit de șantier, mai ales că acestea sunt străzi mai înguste. 
                                                                                                                                Primar, 

                                 ec. Dan– Ștefan Pocrișer 



 

WiFi GRATUIT PRIN FONDURI EUROPENE 

 Veste bună pentru utilizatorii de internet din 
Pâncota și Măderat! 
 În baza Acordului de Grant prin Mecanismul 
pentru Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU, 
între Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele 
(INEA) din partea Comisiei Europene și Orașul 
Pâncota, zilele acestea am semnat contractul de 
lucrări privind montarea în 12 puncte a 
aparatelor de tip wireless. 
Raza de acoperire a acestora este de 300 m. 
 Punctele stabilite sunt: Sediul primăriei, 
Parc Pâncota, Parc Măderat, Terenuri de sport 
Măderat, Piața Pâncota și blocurile din zonă, 
Cartierul de blocuri din Pâncota, Remiza PSI, 
Centrul de informare turistică și parcul de 
alături, Grădinița P.N. Pâncota, Străzile Barbu 
Lăutaru și Câmpiei. 
 Finalizarea lucrărilor este estimată la finele 
luni mai!                                                                               
    Primar, 
   ec. Dan-Ștefan Pocrișer 
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CARTEA DE IENTITATE A CETĂȚEANULUI 
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/
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.                   
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DIVORȚUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ 

Care sunt pașii pentru divorţul administrativ? 
 Potrivit prevederilor art. 164 din 
Metodologia cu privire la aplicarea unitară a 
dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin 
H.G. nr. 64/ 2011, ofiţerul de stare civilă poate 
constata desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale 
administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi 
nu au copii minori, născuţi din căsătorie / din afara 
căsătoriei sau adoptaţi. 
 Competență teritorială: Cererea de divorţ pe 
cale administrativă se face în scris, se semnează 
personal, împreună de către ambii soţi în faţa 
ofiţerului de stare civilă şi se poate depune la : 
a) Primăria care are în păstrare actul de căsătorie, 
b) Primăria pe raza căreia îşi au domiciliul comun 
cei doi soţi. 
Care sunt condițiile? 
Fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere : 
a) este de acord cu desfacerea căsătoriei 
b) nu este pus sub interdicţie; 
c) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea 
căsătoriei; 
d) adresa ultimei locuinţe comune; 
e) numele pe care fiecare urmează să îl poarte după 
desfacerea căsătoriei, 
f ) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din 
căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta; 
Ce documente sunt necesare pentru depunerea 
divorțului? 
 Cerere tip 
 Certificatele de naştere pentru ambii soţi – 
original şi copie; 
 Certificatul de căsătorie – original si copie; 

 Livret de familie, după caz; 
 Actul de identitate- original şi 
copie; 
Taxă divorț – 500 lei (se achită la 
casieria primăriei). 
 La expirarea termenului de 30 de zile 
calendaristice, ofiţerul de stare civilă verifică dacă 
soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, 
consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând o 
declaraţie de menţinere a cererii de divorţ. 
 Dacă soţii nu se prezintă împreună (în 
aceeaşi zi) la expirarea termenului de 30 de zile, 
ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, 
aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se 
clasează. 
 În aceleaşi condiţii ofiţerul de stare civilă 
delegat clasează dosarul dacă ambii soţi sau numai 
unul dintre aceştia înţeleg / înţelege să renunţe la 
cererea de divorţ, dacă înainte de finalizarea 
procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub 
interdicţie, dacă intervine naşterea unui copil sau 
dacă unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând 
astfel prin deces. 
 În situaţia în care soţii stăruie să divorţeze, 
ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei 
prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de 
divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen 
de maxim 5 zile lucrătoare. 
 În situaţia în care ambii soţi sau numai unul 
dintre aceștia înţeleg / înţelege să renunţe la divorţ, 
completează o declaraţie de renunţare la cererea de 
divorţ. 
                                                    S.P.C.L.E.P. 

COCOȘAR  
         Cocoșar (Turdus pilaris, M. Fenyorigo, Ge. Wacholderdrossen) 
 Cocoșarul este o pasăre oaspete de iarnă. Se cuibărește pe liziere de păduri, 
în arbori mici, plantații, parcuri, copaci. Se cuibărește izolat sau în mici 
colonii. Este mai rezistent la intemperii decât ceilalți sturzi. Este o specie 
comună în Europa de V și de S. Stolurile mari stau pe câmpiile unde se află 
fructe sălbatice. Cocoșarul este o pasăre zburătoare mai bună decât 
majoritatea celorlalți sturzi, care migrează în timpul zilei în stoluri mari. 
Este o pasăre destul de mare, cu o lungime de 25 cm.  De culoare gri este 
târtița și pe cap, coada lungă de culoare închisă și spatele de culoare maro–
castaniu. Pe piept are un colorit maro—castaniu, pătat iar pe abdomen are o 
culoare deschisă. Partea inferioară a aripii este albă. Are un strigăt puternic 
și nervos: tșactșac, un altul nazal: circicir, dar și alte sunete scurte. Când se 
aruncă asupra ciorilor scoate un sunet puternic, dizarmonic. Cântec 
nemelodios înalt, fără pauze.                                                                                                      
                                                                                          Pavel Pettenkoffer 
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 Încă o săptămână plină de activități, cu o vreme 
neașteptat de frumoasă pentru această perioadă din an. 
- A fost refăcută copertina și s-au recondiționat mesele 
de metal din Piața Pâncota 
- Amenajarea unei alei în Stația I de cale ferată (fosta 
gară) 
- Introducere piatră pe str. Extravilan 
- Întâlnire cetățenească în Cartier și la blocurile din centrul orașului, 
pe tema deșeurilor și alte probleme ale locatarilor 
- Refacere șanț str. M. Kogălniceanu 
- Măsurători topografice la Cariera Măderat 
- Întâlnire cu reprezentanții AFIR și cetățenii din orașul nostru, pe 
tema accesării de fonduri europene 
- Toaletare arbori și alte activități de gospodărire a domeniului public. 

  În după-amiaza zilei de 18 februarie a.c. am participat la ședința 
organizată de Asociația Economică Germano -Română 
D.R.W. Arad! 
 Am prezentat oferta orașului Pâncota, făcând 
cunoscute facilitățile oferite investitorilor și în special 
forța de muncă disponibilă, atât din orașul nostru cât și 
din împrejurimi. 
 Asociația este formată din reprezentanți ai celor  
mai mari angajatori din zona de vest a țării, avândul 
președinte pe domnul Waldemar Steimer, care în 
discuțiile întreprinse a solicitat o serie de detalii, 
asigurându-ne de sprijin în relația cu potențiali 
investitori din cadrul acestei organizații. 
                                                            Primar,  
                                            ec. Dan—Ștefan Pocrișer 

ACTIVITĂȚI ÎN ULTIMA PERIOADĂ 
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ÎNVĂȚĂTORUL PETRU VANCU  
(Continuare din numărul anterior)                                                                                                        
 În anul 1900 începe să 
lucreze la Monografia comunei 
Măderat lucrare care va fi tipărită 
în anul 1905. Această lucrare 
atrage atenția cercurilor culturale 
de dincolo de Carpați. Istoricul 
N. Iorga apreciază elogios 
“Monografia comunei Măderat, 
din părțile Aradului, scrisă de 
învățătorul P. Vancu, “e deplină, 

metodică și limpede. Ilustrațiile izbutite îi cresc 
valoarea. Cuprinde și poezii poporale. Acest studiu 
în 130 de pagini întrece pe cele mai multe din 
monografiile de comune de la noi și poate fi privită 
ca model.” 
      A avut și o serie de încercări literare. În anul 
1896 i s-a tipărit la Brașov o colecție de povești și 
alta de Datini și credințe. A scris și nuvelele Ioniță 
și Ilienuția, piese de teatru pentru școlari, poezii, 
schițe, memorialuri de călătorie, tipărite sau rămase 
în manuscris din motive financiare. 
      A contribuit prin susținerea de conferințe și prin 
înființarea de societăți, la emaniciparea sătenilor 
Măderatului. 
      În colaborare cu un alt eminent învățător, Iuliu 
Grofșoreanu din Galșa și înv. N. Boșcai și N. Ștefu, 
a publicat în perioada 1900-1912, cărți de citire 
pentru elevii școalilor poporale, elogios apreciate și 
folosite  până în 1920. 
    În anul 1901 a fost numit în Comisiile de 
examinare finală la școlile poporale din întregul 
Banat, având această calitate până în 1914. 
      Învățătorul P. Vancu a fost și unul dintre 
întemeietorii Revistei Reuniunea învățătorilor din 
Arad, pe care a redactat-o în anii 1908-1909, fiind și 
un harnic corespondent al revistelor și ziarelor 
românești din acele vremuri. 
       A colaborat cu Societatea Geografică din 
București. Se păstrează corespondența sa cu 
profesorul, istoricul, omul politic, membru fondator 
al Academiei Române, Vasile V. Urechia. După 
publicarea în 1886 în Buletinul societății a studiului 
--Românii din Ungaria și ținutul lor--, printr-o 
adresă din 15 octombrie 1908 i se mulțumește pentru 
“prea interesanta Dv. Scriere ce a-ți binevoit a ne 
trimite“. Ca recompensă pentru activitatea 
desfașurată în cadrul Societății la 29 iulie 1921 este 
ales membru activ al Societății de Geografie din 
București. De subliniat faptul că Societatea de 

Geografie va deveni, din 1955, secție a Academiei 
Române. 
      După Marea Unire din 1918, ca urmare a 
aprecierilor de care s-a bucurat a fost propus ca 
revizor al școlilor din  județul Arad. Nedorind să se 
despartă de cei pe care i-a educat și îndrumat, în 
mijlocul cărora a trăit, a refuzat această ofertă și a 
rămas până la sfârșitul vieții alături de aceia pe care  
i-a avut la suflet, comunitatea măderătanilor. 
      Prin activitatea pe care a desfășurat-o în plan 
cultural, politic și economic, ca membru al -Astrei-, 
al Asociației Naționale Arădene pentru cultura 
poporului roman, al Fondului Gh. Lazăr din Cluj, 
militează pentru acordarea de ajutoare fiilor de 
învățători care urmau studiile la Universitatea din 
Cluj. 
      A trecut la cele veșnice în urmă cu 95 de ani, la 
16 aprilie 1925, fiind înmormântat în cimitirul vechi 
al Parohiei Ortodoxe din Măderat. La slujba de 
înmormântare au cuvântat: cunoscutul luptător 
pentru unire Ștefan Cicio Pop, învățătorul N. Cristea 
și Iuliu Grofșoreanu în numele Asociației 
învățătorilor care îl numesc ”podoaba școlii primare 
românești din jud. Arad”. Decesul său a fost 
comunicat și în Darea de seamă, pe anul 1925, a 
Societății de geografie din București al cărui 
membru a fost. Sunt foarte puține informații despre 
familia sa. A fost căsătorit cu Melania Volentir 
născută în Șomoșcheș, decedată la 1 decembrie 
1941, a trăit 71 de ani. Cei doi soți au fost 
înmormântați de preotul Moise Popovici din 
Măderat. 
      În istoria învățământului românesc din părțile 
Aradului, P. Vancu, se distinge printre figurile de 
învățători, care s-au dăruit cu generozitate ideii de 
emanicipare culturală și națională a românilor. În 
întreaga activitate profesională și culturală a 
învățătorului P. Vancu, se evidențiază educatorul 
prin vocație, cercetătorul pasionat al istoriei 
poporului său și admiratorul entuziast al naturii. 
      Până în urmă cu câțiva ani s-a păstrat și 
mormântul său, dar din nefericire nu mai este. S-a 
mai pierdut încă o dovadă a trecerii sale aici, au 
rămas doar referirile scrise care sunt risipite cine știe 
pe unde. Lumina lui nu s-a stins, pâlpâie încă, dar 
personalitatea lui trebuie scoasă la lumină și așezată 
la loc de cinste. 
                                   
                                                    Pr. Petru Dărău 
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ARTĂ ȘI TALENT 
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PÂNCOTA PREZENTĂ LA STAGIUL NAȚIONAL DE LUPTĂ 
 Clubul Podgoria Pâncota, ramura de karate 
a participat la Stagiul național de luptă care a avut 
loc la Oradea în data de 15 - 16.02.2020. Invitat 
Sihan Valeri Dimitrov, deținătorul a 20 de titluri 
de campion European.  
    Au participat peste 150 de karateka din 
România, au avut onoarea și șansa de a se antrena 
cu unul dintre cei mai buni luptători din lume, și o 
ființă umană cu adevărat uimitoare, Shihan Valeri 
Dimitrov. În cadrul taberei de kumite de iarnă, cei 
doi antrenori au învățat exerciții de bază și 
avansate de luptă îmbogățite cu experiențe 
personale. A fost o muncă grea, multe runde de 
antrenament, multă distracție și o atmosferă 
grozavă implicată. Campioana europeană Ivanka 
Popova și Gergana Dimitrova, de care mulți își 
amintesc pentru abilitățile tehnice deosebite, au 
fost prezente ca invitați și au contribuit în mare 
măsură la marea experiență. Valeri Dimitrov a 
avut un succes imens, a avut loc o sesiune de 
autografe, cu multi oameni 
entuziasmați.  
 Timpul a zburat foarte 
repede în prezența lor, dar 
acum mulți oameni vor avea 
amintiri și experiențe minunate 
pe viață. Osu! 
 
                    Antrenor,  
              Zsolt Margithazi 

 Localitate situată pe malul Dunării, 
undeva la mijlocul sec XVIII– lea în Austria. Se 
văd casele frumos așezate, întreținute  și chiar o 
parte dintr-un zid de apărare, mai mult probabil 
din sec al XVI-lea. Podul datează din sec XII 
fiind reparată ultima oară în sec. XVI-lea.  
 Lucrarea este executată în tuș negru și 
linear. 
                                                    Executant, 

 Nicolaie Rubinstein 
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SPAȚIU PUBLICITAR 
             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 teren arabil extravilan (pârloage), suprafața  
10.800 mp. Tel. 0257467470. 

 

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. 

 

 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 cazan pentru încălzire centrală cu gazificare 
pe lemne, marca ATAK 25 kW, Tel: 0740833518. 

 

Vând motocultor cu plug, roți de fier, scos cartofi 
și remorcă. Tel.0744283229. 
 

 Vând 4 căzi din fibră de sticlă de 1800 l/buc., 3 
butelii de aragaz rusești, moară de măcinat porumb 
cu știuleți, 2,54 h pământ în Măderat și 2,80 h 
pământ în Caporal Alexa. Tel. 0357404421, 
0771492009. 
Vând teren intravilan pentru locuri de casă și teren 
pentru servicii la intrarea în Pâncota, 25 €  mp. 
Tel. 0754316386. 

                          
             NUMERE UTILE! 
 

 
Primărie    0257466301, 0257466679                                                    

Poliție      0257466314 
Pompieri    0257466357 

APA Pâncota  0257466348 
Casierie apa Pâncota  0257467510 

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/  

         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 : 

                 

Accesul la groapa de gunoi (pentru deșeuri din 
construcții și vegetale) este permis, doar sub 

supravegherea reprezentanților Primăriei Pâncota! 
Tel 0257466301, int.253. Cheia se află la paza 

primăriei! 
Conform HCL nr.37/2019, depozitarea gunoiului în 

locuri nepermise se sancționează cu amendă 
cuprinsă între 400-200 lei. 

 

               Vă mulțumim pentru înțelegere! 

 


