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PÂNCOTA
Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat
MĂŞTI DE PROTECŢIE OFERITE DE PRIMĂRIA ORAŞULUI PÂNCOTA

Învierea Domnului să
vă sporească sănătatea
şi belşugul, să vă
împlinească gândurile
şi speranţele.
HRISTOS A ÎNVIAT!

Începând din data
de 6 aprilie, pe toată
perioada stării de urgenţă,
locuitorii din Pâncota și
Măderat, care nu au avut
posibilitatea de a-și
achiziționa sau confecționa
mască de protecție, au
posibilitatea de a primii măști
GRATUIT, în următoarele condiții:
- o mască - pentru persoanele care
locuiesc singure,
- două măști - pentru familiile cu două
sau mai multe persoane.

Solicitările se fac telefonic, între
orele 8-16, la numărul 0746079130, iar
DIN ACEST NUMĂR: a doua zi un angajat al primăriei
oraşului Pâncota va livra masca /
Măşti de protecţie..pg 1 măştile la domiciliul solicitantului.
Măştile de protecţie sunt
confecţioanate din material textil, fiind
refolosibile. Recomandăm spălarea şi
Ajutor susţinere a
produsului tomate..pg 2 călcarea lor înainte de fiecare purtare
sau zilnic.
Reabilitare străzi...pg 3
Până la această data, s-au livrat
peste 1000 de măşti de protecţie, în
Acţiuni de prevenire a continuare avem disponibile măşti de
virusului ...............pg 3 protecţie pentru populaţie.
Şedinţa C.L.S.U....pg 2

Staţi cât mai mult acasă, iar în
Acţiuni de
cazul
ieşirilor
respectaţi cu stricteţe
dezinfecţie .........pg 4-5
măsurile impuse!
Aprozar online la
Alăturat găsiţi recomandările
Pâncota ..............pg 6-7 făcute de dr. Raed Arafat, pe profilul
Informații utile......pg 8

dânsului de facebook.

Primar,

ec Dan - Ştefan Pocrişer
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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ȘEDINȚA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PÂNCOTA
PRIVIND PROBLEMELE CAUZATE DE CORONAVIRUS
Joi, 09.04.2020 a avut loc cea de a treia şedinţă a C.L.S.U. Pâncota, cu scopul creşterii capacităţii de
intervenţie în prevenirea şi combaterea infecţiilor cu noul Coronavirus (Covid –19), în urma căreia s-a
hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 09.04.2020, în toate unitățile comerciale, unde se comercializează
produse alimentare și/sau nealimentare este permis accesul a 3 persoane în același timp, excepție făcând:
Magazinul SC Norbela SRL – Leti Market cu maxim 20 de per soane
Magazinul La Marin și Magazinul UNICARM cu maxim 4 per soane
Magazinul Dona Don Colection cu maxim 10 per soane
Magazinul SC Smart Conserv SRL (str . Tudor Vladimir escu nr . 93-95) cu maxim 10
Magazinul SC VUJDEU SRL cu maxim 8 per soane
Persoanele care așteaptă să intre în unitățile comerciale trebuie să păstreze distanța minimă de 1,5 m
între ele.
Se vor asigura circuite în magazine pentru a se evita intersectarea clienților.
Art. 2. Toate magazinele tr ebuie să asigur e pr oior itate în inter valul or ar 11 00-1300 pentru
persoanele cu vârsta peste 65 de ani.
Art. 3. Per soanele car e vor intr a în magazine tr ebuie să poar te mască de pr otecție.
PREŞEDINTE
C.L.S.U. PÂNCOTA
POCRIŞER DAN ŞTEFAN

AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSŢINERE
A PRODUSULUI TOMATE ÎN SPAŢII PROTEJATE
Conform Hotărârii Guvernului, nr. 248/2020, pr ivind apr obar ea
schemei de “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a
produsului tomate în spaţii protejate”, valoarea ajutorului de minimis care se
acordă beneficiarilor este maxim 14.248,8 lei/beneficiar/an, care reprezintă
contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/beneficar/an.
Documentele necesare penru înscrierea în Program sunt:
- Copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică;
- Copie a atestatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al
asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căreia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul
persoanelor juridice, precum şi copie a B.I/C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
- Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
- Adeverinţă în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren cu
spaţii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza
oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
- Declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3;
- Copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află
suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere, din care să rezulte suprafeţele
deţinute şi cultivate în sere, solare şi alte spaţii protejate.
Cererea însoţită de documentele mai sus menţionate se depune până cel târziu la data de 15 mai,
inclusiv. Producţia trebuie să fie valorificată până la data de 15 iunie inclusiv şi documentele care atestă
valorificarea se depun până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.
Şef Birou agricol – Pâncota
Florin Neag

INFORMAȚIA DE PÂNCOTA

PAGINA 3

REABILITARE STRĂZI
În această perioadă, s-au asfaltat străzile Decebal, Soarelui,
Sat Nou, Primăverii şi partial 1 Mai. De asemenea tot în această
perioadă s-a aşternut stratul 2 (stratul de uzură) în Pâncota, pe
străzile: Calvariei, Ion Creangă, Cimitirului, şi parţial Libertăţii, iar
în Măderat pe cele 4 străzi: Strada 1, Strada 2, Strada 4 şi Strada 11.
S-a început aşternerea acostamentelor pe strada Soarelui şi
vom continua pe toate celelalte străzi amintite mai sus.
Până cel târziu la începutul lunii mai, sperăm să avem
realizate inclusiv marcajele rutiere pe aceste străzi, iar unde este
cazul montarea de indicatoare rutiere.
Tot în această săptămână vom începe lucrările la următorul
Proiect de reabilitare străzi, respectiv strada Spiru Haret (inclusiv
amenajare parcări în zona supermarketului Leti) şi strada Câmpiei.
Primar,
ec. Dan - Ştefan Pocrişer

ACŢIUNI DESFĂŞURATE DE POLIŢIA PÂNCOTA
Echipajele de Poliție ale Orașului Pâncota desfășoară acțiuni de prevenire a virusului, prin razii
efectuate pe străzile orașului nostru!
Începând din 23 martie, este INTERZIS să
ieșim din case, fără DECLARAȚIE și ADEVERINȚĂ
de la locul de muncă!
Tot în cursul zilei de 23 martie, o persoană
aflată în izolare la domiciliu, care nu a respectat
condiţiile impuse, a fost preluată de poliţiştii din
Pâncota şi plasată într-un centru de carantină pentru
încă 14 zile.
Zilnic poliţiştii din Pâncota efectuează astfel
acţiuni în scopul de a se respecta condiţiile impuse în
această perioadă.
Mulțumim Poliției Orașului Pâncota pentru
ceea ce fac în sprijinul tuturor!

Primar,
ec. Dan - Ştefan Pocrişer

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

Dragi pâncotani și măderătani!
În măsura posibilitățiilor, vă recomand să evitați plimbările, întâlnirile și contactul cu alți cetățeni!
Cu cât suntem mai responsabili și respectăm măsurile impuse, cu atât vom trece mai repede peste
această încercare!
S-au întreprins mai multe acțiuni în orașul nostru: dezinfectarea carosabilului rutier, a arterelor
pietonale principale, a stațiilor de autobuz, a băncilor stradale, a spațiile de joacă și a altor locuri publice.
De asemenea s-au dezinfectat scările tuturor blocurilor din Pâncota, această procedura fiind
executată de trei ori pe săptămână, în zilele de LUNI, MIERCURI și VINERI. Au fost montate dozatoare
cu soluţie dezinfectantă, în fiecare scară de bloc şi tăviţe cu soluţie dezinfectantă pentru încălţăminte.
Mă bucură faptul că mare parte din pâncotani și măderătani, au înțeles seriozitatea măsurilor
impuse, astfel încât la această oră, sunt foarte puține persoane pe străzi, fapt pentru care le mulțumesc!
Primar,
ec. Dan –Ştefan Pocrişer
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SLUJBELE DE PAŞTI TRANSMISE ÎN DIRECT
Dat fiind contextul naţional şi internaţional în
care ne găsim şi normele impuse în acest sens, slujbele
oficiate în Săptămâna Mare şi în zilele Paştilor, în
Biserica Parohială Ortodoxă Pâncota, se vor săvârşi fără
participarea credincioşilor, ele fiind transmise pe
paginile de facebook a celor doi preoţi slujitori.
În Joia Mare se vor sfinţii pâinile şi vinul numite
în popor Paşti, care vor fi aşezate apoi în interiorul
troiţei din faţa Bisericii parohiale, pentru a putea fi luate
de către credincioşii doritori, cu respectarea normelor
sanitare în vigoare, după următorul program:
joi - ora 12.00 - 20.00,
vineri/duminică - ora 10.00 - 20.00.
Va fi adusă Lumina Sfântă, care de asemenea va
putea fi luată de credincioşi, tot din interiorul troiţei din
noaptea Învierii şi până în a treia zi de Paşti.
Vă dorim Sărbători Binecuvântate, încărcate
de Lumină şi de Har Divin!
Hristor a Înviat!

ANUNŢ!!!
PIAŢA DIN PÂNCOTA VA FUNCŢIONA
DOAR PENTRU PRODUSELE AGRO –
ALIMENTARE
Conform ultimelor reglementări, producătorii agricoli
au dreptul să meargă la piețe cu marfă, cu condiția de a avea
la ei, DECLARAȚIA pe propria răspundere! Modelul de
declarație îl găsiți şi la poarta Primăriei Pâncota!
De asemenea declaraţia pe propria răspundere poate
fi scrisă şi de mână, cu preluarea tuturor elementelor din
modelul declaraţiei.

Preot Dr. Ardelean Flavius
Biserica Ortodoxă Pâncota

INFORMARE
Potrivit Decretului nr.195/2020
privind instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 212/16.03.2020, în perioada stării
de urgenţă se menţine valabilitatea
actelor de identitate eliberate de
autorităţile publice competente (cărţii
de identitate, cărţi de identitate
provizorii, menţiuni de stabilire a
reşedinţei)
S.P.C.L.E.P. PÂNCOTA

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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APROZARUL ONLINE PÂNCOTA
În contextul pandemiei COVID –19, începând cu data de 24.03.2020, până la încetarea Stării de
urgenţă, stabilită la nivel naţional, am înfiinţat APROZARUL ONLINE PÂNCOTA, care va funcţiona în
această perioadă, cu produse de bază (pâine, legume, lactate şi alte alimente), care se vor distribui la
domiciliu, atât direct de către producători cât şi prin intermediul angajaţilor primăriei.
Producătorii şi comercianţii interesaţi, se pot înscrie la următoarele numere de telefon:
Responsabil localitatea Pâncota - Panda Andreia 0741.616.308, Responsabil localitatea Măderat Păcurariu Angelica 0787.683.203; Sprijin suplimentar pentru livrare—Margithazi Szolt şi alte persoane
din primărie.
În cazul în care se va crea un număr mare de solicitări, vor avea prioritate persoanele cu vârsta de
peste 65 de ani, persoanele aflate singure în gospodărie şi cei izolaţi la domiciliu.
Alăturat găsiți lista de produse disponibile la “APROZARUL ONLINE PÂNCOTA”!
Comenzi: Luni - Sâmbătă, între 8.00-12.00, Livrări: în aceeași zi, dupămasa.
Nume prenume comerciant/producător

Magazinul “ La Marin”(Pentru comenzi directe
sunați la nr. de telefon 0751098634)

Produse disponibile

Preț

Făină ungurească

3,5 lei/kg

Făină de mălai

1,4 lei/kg

Ulei

6 lei/litru

Zahăr

3 lei/kg

Apă minerală Lipova

1 leu la 2 litri

Sucuri: Fanta, Cola

6 lei la 2,5 litri

Iaurt mare

3 lei la 350 gr

Iaurt mic

1,10 lei la 130 gr

Iaurt fructe mic

1.70 lei

Iaurt fructe mare

4.50 lei

Lapte proascăt de vacă

7,5 lei 2 litri

Brânză dulce

14 lei/kg

Mere
Banane
Lămâi
Morcovi

3,5 lei/kg
7 lei/kg
15 lei/kg
3,2 lei/kg

Cartoﬁ

4 lei/kg

Ceapă

4,5 lei/kg

Carne, salamuri și mezeluri direct de la comerciant
Bistro CAFFE (Pentru comenzi directe sunați la nr.
de telefon 0741701583)
Restaurant "Casa Verde" (Pt. comenzi directe
sunați la nr. de telefon 0729236118 sau
0741118099)

Pizza

Între 18 lei și 25 lei

Meniul zilei (Felul I și II)

16 lei

Pizza “Casa Verde”

26 lei

Pizza diverse feluri

Între 20 lei și 25 lei

Meniul zilei (Felul I și II)

16 lei

Clă te 2 buc
Papanași

9 lei la pachet
16 lei la pachet

INFORMAȚIA DE PÂNCOTA
Ardelean Simion (Pentru
comenzi directe sunați la nr. de
telefon 0741329964)
Horga Gheorghe (Pentru
comenzi directe sunați la nr. de
telefon 0754435073)
Radu Cornel Ioan (Pentru
comenzi directe sunați la nr. de
telefon 0726518724)
Brutăria Nic Kris (Pentru
comenzi directe sunați la nr. de
telefon 0745255832)

Buda Violeta (Pentru comenzi
directe sunaţi la nr. de telefon
0742679605)

Covaci Emil (Pentru comenzi
directe sunaţi la nr. de telefon
0742608774)
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Lapte de vacă

3,5 lei/litru

Ceapă verde

1,5 lei/legătură cu 5 ﬁre

Usturoi verde

1,5 lei/legătură cu 3 ﬁre

Ridichi

2 lei/legătură

Ceapă verde

2 lei/legătură

Spanac

8 lei/kg

Salată verde

2 lei/buc

Pâine albă

3lei/buc la 800gr

Pâine neagră

2 lei/buc la 400 gr

Spanac

8 lei/kg

Ceapă

1,5 lei/ legătură cu 5 ﬁre

Usturoi

2 lei/ legătură cu 4 ﬁre

Ridichi

1,5 lei/legătură cu 5 ﬁre

Varză

6 lei/kg

Varză acră

5 lei/kg

Ridichi

1,5 lei/legătura

Usturoi verde

1 leu/buc

Ridichi

1,5 lei/legătură

Codrean Mircea (Pentru
Ceapă verde
comenzi directe sunaţi la nr. de Varză murată (căpăţâni/
telefon 0731777022
mărunt)

Ignat Anuţa (Pentru comenzi
directe sunaţi la nr. de telefon
074388978)

Bendea Dorina (Pentru
comenzi directe sunaţi la nr. de
telefon 0747521548
Iordache Claudiu (Pentru
comenzi directe sunaţi la nr. de
telefon 0741734229)

1,5 lei/ legătură
5 lei/kg

Cartoﬁ

3,5 lei/kg

Salată verde creaţă

2 lei/buc

Ceapă verde

1,5 lei la 5 ﬁre

Spanac

8 lei/kg

Varză acră

5 lei/kg

Mix murături

10lei/kg

Ridichi

1,5 lei/legătură

Spanac

8 lei/kg

Ceapă verde

1,5 lei/legătură

Pătrunjel

1 leu/legătură

Ouă de casă

0,70 bani/buc

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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SPAȚIU PUBLICITAR
Informația de Pâncota pune la dispozi ia
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.

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 400-2000 lei.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

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

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 :

În perioada sărbătorilor, chiar şi în zilele decretate libere, RETIM va funcţiona în condiţii normale.
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/

