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Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat
PROBLEME CREATE DE PRECIPITAȚIILE ABUNDENTE
După o primăvară secetoasă, luna iunie a
venit cu ploi abundente, apogeul fiind în ziua de
miercuri, 17 iunie, când precipitațiile au ajuns să
cadă în 24 de ore în cantitate de 103 litri/mp. În
anii 2011 și 2016 tot în această lună și la același
volum, valea s-a rupt în mai multe locuri,
inundând mai multe străzi din Pâncota. De
această dată, chiar dacă valea a fost preț de 10 ore
la cote maxime, întăririle digurilor și întreținerea
anuală și-au spus cuvântul.
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Totuși în ambele localități au fost create probleme de cantitatea mare de
apă, cu multe șanțuri pline și unele podețe înfundate.
În acest context reamintim obligația fiecărui cetățean cu privire la
asigurarea scurgerii apelor în fața imobilului.
În zilele respective, alături de personalul
primăriei, pompierii din cadrul SVSU Pâncota și
susținuți de detașamentul de pompieri din Ineu din
cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
Vasile Goldiș, atât cu utilajele din dotare cât și cu
utilaje private, am intervenit în mai multe locuri
pentru rezolvarea problemelor. S-au folosit
concomitent 3 pompe pentru degajarea apei din
spațiile joase și din câteva pivnițe inundate.
S-au desfăcut 32 de podețe, apa a intrat în
anexele a 2 case și mai multe subsoluri. Au fost
inundate 35 ha teren arabil, 40 ha de pășune. Toate daunele au fost consemnate
în situații operative și verificate ulterior de o comisie constituită de către prefect,
transmisă mai apoi către guvern în vederea primirii despăgubirilor aferente.
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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PIAȚA DIN PÂNCOTA REDESCHISĂ
Începând din prima sâmbătă a lunii iunie, în baza Hotărârii nr. 33/30.05.2020 a C.L.S.U. Jud.
Arad, toate piețele din județul Arad au fost redeschise, aşadar și Piața din Pâncota, cu respectarea
condițiilor de distanțare socială și igienă.
La intrările principale ale pieței din Pâncota au fost montate dispensere cu gel dezinfectant.
Precizăm faptul că Târgul de animale este în continuare închis pe seama pestei porcine, în plus
de curând pentru gripa aviară. În rest toate produsele sunt permise!

De la deschidere, în fiecare zi de piață vremea a fost prietenoasă, iar ofertele diversificate, lumea
venind într-un număr destul de mare, mulți oameni exprimându-și dorul de a veni sâmbăta la piață,
pentru mulți fiind un lucru devenit obișnuință.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

GEST DE UMANITATE
În preajma Sfintei Sărbători de Rusalii, din
nou am avut parte de o acțiune de distribuire de
PRODUSE ALIMENTARE către familiile nevoiașe,
în urma unui gest de umanitate venit din partea unor
persoane cu suflet mare, oferind aceste produse ca și
donație.
Pe această cale, mulțumim acestor persoane
din orașul nostru, pentru frumosul gest oferit.
Cu stimă,
Primar
Dan - Ștefan Pocrișer
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com

INFORMAȚIA DE PÂNCOTA

PAGINA 3

DE LA CASA CULTURALĂ DE IERI LA CĂMINUL CULTURAL DE ASTĂZI
La începutul secolului XX, românii ortodocși
din Pâncota, aveau 2 școli, una de băieți, în actuala
casă parohială și una de fete, în clădirea de vis-a–
vis. În 1914 clădirea școlii de fete era nefuncțională,
fiind într-o stare avansată de degradare. Nefiind bani
pentru repararea ei și negăsind cumpărători pentru a
fi vândută, comitetul parohial, la propunerea lui
Simion Buda face demersurile pe lângă Consistoriu
pentru ca această clădire să treacă în posesiunea
Bisericii ca o casă privată de care să dispună
Comuna Bisericească.

Lazăr, precum și din donația Comunei Politice
(Primăria). Nefiind bani suficienți s-au mai făcut
împrumuturi de la Banca din localitate și de la
diverse persoane. Construcția a fost realizată în
perioada aprilie 1924 - ianuarie 1925, de către
meseriași din localitate. În anul 1930 s-a introdus și
curentul electric în clădire.

CASA DE CULTURA 1984
În anul 1942 Casa Culturală avea deja o
bibliotecă cu un număr de 230 de volume și era
condusă de preotul Romul Micluța. Tot aici își aveau
sediul societatea “Andrei Șaguna” precum și “Liga
Culturală”- secția Pâncota.
CORUL CĂMINULUI CULTURAL PRIN 1940,
Duminica și la sărbători, aici se țineau hore
SIMION BUDA
pentru tineret la care cântau muzicanții din localitate,
În aprilie 1924 la propunerea aceluiași angajați pe bază de contract. Cel mai cunoscut dintre
Simion Buda, comitetul parohial hotărăște ca această muzicanții locali era Gheorghe Ban (tata și fiul),
clădire să fie reparată și transformată în Casă cunoscut sub numele de “Pisu”.
Tot aici aveau loc serbările școlare de la
Culturală pentru tineret.
sfârșitul anului școlar. În anul 1952 Casa Culturală
devine Cămin Cultural cu numele “Nicolae
Bălcescu”, care a funcționat în spațiul fostului hotel
“Dacia”. Vechea clădire devenind spațiu școlar.
Din 1968, an în care Pâncota devine oraș,
căminul cultural se transformă în Casă Orășenească
de Cultură, care va funcționa cu rezultate notabile
sub aspect cultural până în 1989 când își încheie
activitatea.
Ca urmare a demersurilor făcute de
autorităților locale, în prezent lucrările de reabilitare,
modernizare și dotare a celei mai vechi clădiri din
localitate care va deveni Cămin Cultural sunt în
CORUL CĂMINULUI CULTURAL PRIN 1967
plină desfășurare.
Informații preluate de la dl Traian Stepan.
Reparațiile și transformările clădirii s-au
făcut din contribuția credincioșilor ortodocși, a
Claudia Aftene
donațiilor personale făcute de Simion Buda și Palcu
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DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA EVALUĂRII COMPLEXE PENTRU PERSOANELE
CU HANDICAP

Cerere-tip de evaluare complexă

Copie după actul de identitate a persoanei cu handicap

Copie după certificatul de handicap și programul de recuperare anterior – în original (acolo unde
este cazul)

Copii de pe biletele de externare (unde este cazul)

Adeverință din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaților, copie a deciziei de
pensionare și, respectiv talonul de pensie, în cazul pensionarilor, adeverință conform căreia
persoana nu are un venit, în cazul persoanelor fără venituri

Adeverință de la medicul de familie

Scrisoare medicală de la medicul de familie

Referat medical de la medicul specialist

Copie după actele de identitate ale membrilor familiei, obligatoriu ale copiilor și nr. de telefon

Copie după actul de identitate al persoanei de contact în caz de urgență și nr. de telefon

Certificat de căsătorie sau de deces al soțului/soției, ori după sentința de divorț (dacă este cazul)

Dispoziție de curatelă (dacă este cazul)
Dosarele se depun la Primăria orașului Pâncota, camera 12, în fiecare zi lucrătoare până la ora 16, iar
vinerea până la ora 13,30 persoana de contact Sanda Hanga.
Pentru mai multe informații: tel 0257466679.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ANEXEI 24
- Cerere tip - ANEXA NR.23 (primărie)
- Copie certificat de deces al persoanei a cărei succesiune se deschide
- Copie certificat de căsătorie al persoanei decedate
- Copie act de identitate soț/soție
- Copie acte de naștere ale copiilor defunctului/defunctei
- Copie certificate de căsătorie ale copiilor defunctului/defunctei
- Copie acte de identitate ale copiilor defunctului/defunctei
- Copie certificat de atestare fiscală
- Copie extras de carte funciară
- Copie titlu de proprietate teren (unde este cazul)
- Copie certificat de acționar (unde este cazul)
- Copie act de identitate a bunurilor mobile (unde este cazul)
- Achitare taxă timbru pentru obținerea anexei 24 (2 lei)
Actele se depun la Biroul de Registratură al primăriei orașului Pâncota, camera 17.
Pentru mai multe informații:0257466679.

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE
Conform Regulamentului pentru stabilirea programului de funcționare al unităților comerciale de
alimentație publică precum și al celor destinate recreerii și divertismentului şi a H.C.L. nr.
16 /18.02.2013, actele necesare pentru eliberarea orarului de funcționare sunt:

Cerere tip

Copie CI

Copie certificat constatator

Copie CUI

Copie contract de închiriere a spațiului

Taxa achitată la casieria primăriei (80 lei pentru eliberarea unui acord nou și 40 lei pentru eliberarea
unei prelungiri de acord)
Actele se depun la Biroul de Registratură al primărie, camera 17. Pentru mai multe informații tel:0257466679.
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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CUM SELECTĂM DEȘEURILE DIN GOSPODĂRIE
PUBELA MARO - DEȘEURI BIODEGRADABILE
Deșeurile biodegradabile: resturi de mâncare, zaț de cafea,
resturi de ceai, resturi de conserve (fără ambalaje), alimente
alterate (fără ambalaje), coji de ouă, coji de nucă, haine vechi
din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite, cenușă de la
sobe, păr, plante de casă, resturi vegetale din curte.

DEȘEURI
BIODEGRADABIELE
Vineri, Sâmbătă: PÂNCOTA
Sâmbătă: MĂDERAT

PUBELA NEAGRĂ - DEȘEURI REZIDUALE
Deșeurile reziduale: reziduuri de la animalele de casă, conținutul
sacului de la aspirator, resturi de țigări, scutece de unică
folosință, șervețele murdare, ambalaje foarte murdare, CD-uri,
DVD-uri și alte deșeuri ușoare care nu se încadrează la deșeurile
selective.

DEȘEURI REZIDUALE
Luni: PÂNCOTA
Marţi: PÂNCOTA
şi
MĂDERAT

PUBELA GALBENĂ - DEŞEURI RECICLABILE
PLASTIC: PET-uri, caserole de plastic curate.
METAL: doze, conserve, spray-uri cosmetice și alimente,
ambalaje ale produselor cosmetice și ale detergenților, pungi din
plastic.
HÂRTIE și CARTON: ambalaje de sucuri, ambalaje lactate,
cutii de carton, ambalaje de hârtie de la alimente, pungi de
hârtie, ziare, reviste, deșeuri din hârtie care sunt impregnate cu
alte substanțe în proporție de maximum 10%.

PLASTIC, METAL,
HÂRTIE, CARTON
Miercuri: PÂNCOTA
și
MĂDERAT

Reciclează corect plasticul:
1. Spală obiectele din plastic pe care nu le mai utilizezi;
2. Strivește-le pentru a ocupa cât mai puțin spațiu;

LA 2 SĂPTĂMÂNI

Graficul calendaristic de colectare deșeuri reciclabile - plastic & metal
pentru semestrul II an 2020 a S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.
ORAȘ
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AUȘEL SPRÂNCENAT
Aușel sprâncenat (Regulus ignicapillus). M.Tuzesfeju kiralyka,
Ge. Sommergoldhanchen.
Are o lungime de 9 cm. Se cuibărește în centrul și sudul Europei
în pădurile cu frunze căzătoare, de conifere și de amestec și totodată, în
parcuri. Asemănător cu aușelul cu cap galben, însă se deosebește de
aceasta în toate penajele prin dunga albă distinctă de deasupra ochiului,
dublată deasupra de o dungă întunecată (mai accentuată în ilustrație).
Penele care acoperă cotul aripii au o nuanță arămie caracteristică.
Tinerii au sprânceana albicioasă. Au obiceiuri ca cele ale aușelului cu
cap galben. Glas ascuțit, având o repetiție monotonă de note înalte, care
se accelerează și cresc ușor ca tonalitate spre final; sissississ. În Pâncota
și în Măderat rareori se cuibărește în spațiile deschide sau în parcuri.
Aușel sprâncenat este o specie de pasăre migratoare, parțial.
Pavel Pettenkoffer

DE VÂNZARE LOCUL DE JOACĂ DRAGALAND

Locul de joacă DRAGALAND – Pâncota, în suprafață de aproximativ 200 m.p. cuprinde structura
modulară pe două nivele, 3 trambuline 241cm x 364 cm, 4 buc pistoale cu aer comprimat, 1 tiroliană,1
piscină pentru bile 241cm x 364 cm, 1 tobogan, 4 mini saci de box, 1 arcadă colorată, 3 leagăne, 1 tunel
plasă, 4 obstacole rotunde 113cm x 110cm, suprafața podea 178 buc 100cm x 100 cm. Joc gonflabil marca
Inflastar 600 cmx 350 cm, 2 Playstation 4 pro + jocuri, măsuțe și scaune copii Ikea, Tv Nei 80cm, Tv
Horizon 138 cm,căsuță copii, mașinuțe copii, leagăne, mascote, fotolii piele și măsuțe sticlă, plus o
mulțime de jucării și jocuri pentru copii.
Pentru mai multe informații: tel 0744667884
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MIRCEA CRIȘAN UN CAMPION COLUMBOFIL

Mircea Crișan este un pâncotan columbofil, pasionat de creșterea porumbeilor, pasiune
transmisă din tată în fiu.
Mircea Crișan se ocupă de creșterea porumbeilor voiajori și participă la concursuri an de an
cu rezultate deosebite la concursurile de o zi.
Crescătoria de porumbei, numită volier, pe care o deține acasă, este formată din 8
compartimente: 3 pentru reproducție, 4 compartimente pentru lotul de zbor și 1 compartiment pentru
pui. Pâncotanul deține în jur de 250 de porumbei.
Această pasiune a pâncotanului i-a adus și rezultate deosebite, astfel pe lângă cupele din
cadrul Asociației Voiajorul Arad, trofeele vin și din partea provincială, din partea județelor de vest.
Din aproximativ 10 columbofili din Pâncota au mai rămas aproximativ 3 columbofili.
Jana Druțău

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

Kenwood, fierbător apă Emerio, Russell Hobbs,
râșniță cafea Melita Molino,
imprimantă HP OFFICE JET
PRO 6230 color, blender Tefal,
aparat cafea Vario kaffe partner,
se alimentează la rețea și prepară
8
produse,
ideal
pentru
evenimente și birou, tocător
legume Grudic și Russel Hobbs,
robot de bucătărie pentru prepararea și gătirea
orezului, electric, aparat de sterilizat borcane și
pentru fiert băuturi calde, epilator electric, cuptor
mini–pizza. Tel. 0756861104.
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Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare

pe lemne, marca ATAK 25 kW, Tel: 0740833518.
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 arabil extravilan (pârloage), suprafața

10.800 mp. Tel. 0257467470.
Vând teren intravilan pentru locuri de casă și

teren pentru servicii la intrarea în Pâncota, 25 €
mp. Tel. 0754316386.

Vând teracotă vernil, în stare foarte bună.

Tel.0751322745.

Vând 2 canapele extensibile, 4 fotolii, dulap cu 3

uși, măsuță și biciclete de import Germania.
Tel. 0744608049.

NUMERE UTILE!

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

PRIMĂRIE 0257466301

Vând trifoi pentru cosit 300 lei (20ha), preț

0257466679

negociabil. Tel. 0743981628.
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.

POLIȚIE

0257466314

POMPIERI 0257466357
STAȚIE APĂ - PÂNCOTA

0257466348

CASIERIE APĂ - 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/

