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         Ca în fiecare vară, Parcul 
Central al orașului, reprezintă una 
dintre cele mai căutate zone ale 
orașului. Aici, părinții și copiii vin 
pentru a se recrea și a se distra, pomii 
oferind o umbră minunată pentru 
această perioadă a anului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În fiecare an, parcurile, atât cel 
din Pâncota, cât și cel din Măderat, au 
fost dotate cu diferite echipamente. În 
anul 2017 s-au montat aparate de 
fitness și coșuri de gunoi, în anul 2018 
au fost amenajate mese de tenis, iar 
anul trecut s-au reparat băncile și 
echipamentele de joacă. În această 
perioadă, lucrăm din nou la 
reamenajarea și modernizarea parcului, 
respectiv: se montează 8 leagăne noi, 2 
carusele pentru copiii mici. Am 
desființat un loc de joacă învechit, loc 
pe care amenajăm o groapă de nisip, de 
asemenea s-au schimbat scaunele 
leagănelor vechi și s-au vopsit unele 
echipamente care erau mai degradate. 
 La fiecare urcare pe tobogane, 
precum și la coborâre, a fost montat 

tartan, o pardoseală specială cu rolul de 
a atenua căderile și de a proteja 
îmbrăcămintea copiilor care se joacă în 
această zonă. 

  Achiziția leagănelor și a 
pardoselii tartan, cât și recondiționarea 
aparatelor existente, s-au efectuat la 
începutul lunii iunie, iar celelalte 
amenajări sunt în curs de finalizare. 
 De asemenea, s-a interzis 
accesul animalelor de companie și al 
bicicletelor în zonele amenajate pentru 
recreere și joacă. 
       
 
 
 
 
 
                                        

  Primar,                                                                                
           ec. Dan - Ștefan Pocrișer 
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HRAMUL BISERICII ORTODOXE SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL DIN 
PÂNCOTA 

                                           
 În 29 iunie s-a prăznuit Hramul Bisericii 
ortodoxe “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Pâncota.  
În fiecare an cu această ocazie am organizat Zilele 
orașului. Datorită situației cu care ne confruntăm, la 
nivel național și internațional, de această dată s-a 
săvârșit de către preoții bisericii, preot dr. Ardelean 
Flaviu, preot Doca Leonardo, preot Dărău Petru, 
alături de corul bisericii o frumoasă slujbă, la care au 
participat enoriași ai bisericii și oficialitățile orașului. 
 Sperăm ca anul viitor să ne putem întâlni cu 
toții, revenind la zilele liniștite de altădată!  
                                                                                                                             
   Primar,                                                                                              
  ec. Dan - Ștefan Pocrișer 
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LEMNE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 
 În atenția pâncotanilor și măderătanilor care folosesc lemne pentru încălzirea locuinței!   

 A fost aprobat un nou lot de lemne pentru 
foc! Începând din 20 iulie, cei interesați pot depune 
solicitări, iar având în vedere situația actuală, 
solicitările se vor face prin telefon la nr. 0257466301 
interior 218 (Biroul Agricol). 

 Prețul este același, respectiv de 180 lei/mc, în 
platformă primară, neincluzând transportul la 
domiciliu. Cantitatea maximă care poate fi solicitată, 
este de 10 mc/gospodărie. 

 Lemnele sunt exploatate din pădurea Căsoaia, 
pădure ce aparține Orașului Pâncota, iar în baza cererii, în perioada următoare, reprezentanții Ocolului 
Silvic Radna vă vor suna pentru a stabilii detaliile pentru livrare. Cantitatea totală disponibilă este de 
aproximativ 1400 mc, astfel vor putea fi onorate aproximativ 140 de cereri!                                                                               

Biroul Agricol 
   Florin Neag 



 

PENNY MARKET LA PÂNCOTA 

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com 
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         Au început lucrările de 
construire a magazinului PENNY 
MARKET- Pâncota! 
 Termenul de execuție este 
de 4 luni, astfel că în toamnă ne 
vom bucura de un supermarket 
ultramodern! 
 Totodată, se vor crea 20 de  
locuri de muncă. În acest sens, 
societatea pune la dispoziția 
persoanele interesate următoarea 
adresă de e-mail: job@penny.ro, 
unde se pot trimite CV-urile.   

 Containerele pentru STICLĂ din orașul nostru le găsiți în următoarele locații: 
PÂNCOTA:  Parcare Stadion ( str. N. Bălcescu, nr.20) 

                       Lângă fosta Moară ( str. Gării, nr.10) 
MĂDERAT: Strada 1 (prima dinspre Mâsca) 

                       Strada 6 ( la ieșire spre Agrișu Mare) 
 Fac încă o dată apel la responsabilitatea față de selectarea deșeurilor! 

 Deșeurile din sticlă fiind grele și de la o zi la alta tot mai multe, depozitându-le separat ne ajută mult 
la atingerea țintelor impuse de Agenția pentru Protecția Mediului! 

                                                                                                                        Viceprimar,                                                                                              
                                                                 Ion Boiciuc 

LOCAȚII NOI PENTRU CONTAINERELOR DE STICLĂ 



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

ACTE NECESARE OBȚINERII ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI 

- Cerere tip ; 
- buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei - care au împlinit 
14 ani; 
- hotărâre de încredinţare a copilului si de stabilire a pensiei de întreținere, care trebuie să fie definitivă şi 
irevocabilă 
- livret de familie; 
- certificate de naştere copii; 

- certificate deces soţ/soţie( dacă este cazul); 

Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele documente: 
- hotărârea judecătorească prin care soţul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută; 

- hotărârea judecătorească prin care soţul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 
de zile sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; 

Alte acte necesare: 

- adeverință eliberată de la școala la care sunt înscrişi copiii, care urmează o formă de învățământ, în care 
să se specifice numărul de absenţe; 
- adeverinţă eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii 
cererii, pentru toţi membrii familiei care sunt salariaţi cu menţiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice. 

- adeverinţă de venit eliberata  de Administraţia finanţelor publice Ineu; 
- cupon de pensie; 
- cupon de șomaj; 

- extras de cont, adeverinţe cu alte  venituri; 
- certificat de atestare fiscală pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria oraşului 
Pâncota ; 

- adeverinţă eliberată de Primăria oraşului Pâncota – Biroul Agricol 
- dosar cu șină; 

 Dosarele se depun la Primăria orașului Pâncota, camera 13, în fiecare zi lucrătoare  până la ora 12.00, 
cu publicul, persoana de contact  Inspector Monica Pop. Pentru mai multe informații 0257466679, int.255. 
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ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE ÎN PROCEDURA 
DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ORAȘ PÂNCOTA                                            

           ORAŞUL PÂNCOTA, titular al proiectului “FORAJ ŞI AMENAJARE FÂNTÂNĂ APĂ”, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul - “FORAJ ŞI AMENAJARE FÂNTÂNĂ APĂ”, 
propus a fi amplasat în loc. Pâncota, str. Tudor Vladimirescu, în dreptul nr. 70, jud. Arad. 

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, din Arad, str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, în zilele de luni 
până vineri, între orele 8:00 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro.   

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autoriţăţii competente pentru protecţia 
mediului . 
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 Datorită preceptelor religioase, turcii acordau o importanță deosebită igienei personale, fapt pentru 
care au înființat băi publice la Timișoara și au folosit apele termale de la Mehadia, Pâncota și Moneasa. La 
Pâncota, în partea nordică a dealului Pleșuv, în perioada ocupației otomane, se afla o “baie turcească”, care 
a folosit izvorul cald de acolo. Despre acest izvor cu apă caldă s-au păstrat foarte puține informații, printre 
care și spusele unui turc bătrân din Mehadia, care povestea baronului Banhidy din Arad, pe la 1862, că a 
auzit de la bunicul său, că aceste băi erau mai bune ca cele de la Mehadia. (Banhidy Antal a fost primul 
președinte al Băncii, al Casei de Păstrare din Arad, la 1840). O altă apreciere vine de la medicul austriac 
Dr. Paulus, care a comparat apa termală de la Pâncota cu cea de la Voslau, renumită în toată Austria. În sec. 
al XIX-lea, deși construcțiile existente aici în vremea ocupației turcești au dispărut, izvorul termal mai 
există încă. Astfel, pe la 1850, baroneasa Dietrich a curățat izvorul și l-a amenajat pentru băi, la care 
veneau și unele doamne din Arad. 
 În 1862 când la Pâncota s-au făcut unele cercetări arheologice, s-a constatat că în zona fostelor băi 
nu se mai găsea nimic, nici urmă de clădiri. În acel moment izvorul era plin de nămol, iar din cauza secetei 
avea puțină apă. În 1884, Medgyaszay, un localnic arheolog amator, “sufletul” săpăturilor arheologice din 
zona Cetății, raporta ministrului de interne al Ungariei, că pe dealul Pleșuv, în apropierea izvorului termal, 
a descoperit fragmente de ziduri acoperite de pământ, rămășițe de construcții de pe vremea turcilor. Tot în 
această zonă, căutând baia turcească, mai descoperă și o piatră foarte mare înconjurată cu pietre de 
dimensiuni mai mici, legate cu mortar între ele. Piatra avea o serie de semne incizate, care nu au putut fi 
descifrate. De menționat că ceea ce a descoperit Medgyaszay, în urmă cu peste o sută de ani, există și azi, 
mai degradate de trecerea timpului. 
 Izvorul termal a avut de suferit și în urma construirii căii ferate Arad – Brad în anii ’70 ai sec. XIX, 
pentru că el s-a aflat pe traseul liniei ferate. A intervenit apoi și uitarea oamenilor și a vremurilor, iar prin 
anul 1960 a fost astupat. Astăzi de sub terasamentul căii ferate, mai izvorăște un firicel de apă, care iarna 
nu îngheață, fapt ce confirmă existența apei termale. Alături de acest aspect, amintim și căutările notarului 
Gustav Gherba, și el un localnic, care în anul 1910 realizează o forare, care aduce la suprafață apă cu o 
temperatură de peste 60 grade. Tehnologia satelitară de astăzi, a confirmat existența apei termale și în zona 
noastră.  
                                                                                                                                       Traian Stepan 

         NUMERE UTILE! 
    PRIMĂRIE   0257466301          
        0257466679                                                             
   POLIȚIE       0257466314 

                   POMPIERI   0257466357 
  STAȚIE APĂ-PÂNCOTA  0257466348 
CASIERIE APĂ-PÂNCOTA 0257467510 

BAIA TURCEASCĂ DE LA PÂNCOTA 

Angajăm asistent / asistentă medicală pentru punctul de lucru 
MedLife din Pâncota, județul Arad. 

 
Printre atribuțiile postului se enumeră recoltarea probelor biologice, 

înregistrarea documentelor pregătirea și întreținerea cabinetelor 
medicale și a instrumentelor medicale pentru investigații, 

completarea documentelor specifice pentru investigațiile efectuate, 
asistarea medicilor ce oferă consultații în incinta centrului medical. 

 
Așteptăm CV-urile voastre pe adresa de email: 

hr.genesys@medlife.ro sau direct aici: https://www.bestjobs.eu/ro/
loc-de-munca/asistent-medical-generalist-pancota 

       

        În perioada 08 - 22 iulie, reprezentanți ai 
Universității “Aurel Vlaicu” din Arad au fost 
prezenți la sediul Primăriei orașului Pâncota, 
oferind absolvenților de liceu posibilitatea de a se 
înscrie la Facultățile din cadrul Universității.  

  Mulțumim pentru colaborare doamnelor, rector prof. 
univ. dr. Ramona Lile și conf. univ. Breaz Alina!  



CUPA DE VARĂ A CAMPIONATULUI DE FOTBAL EDIȚIA A V-A  AMÂNATĂ 

 Botgros (Coccothraustes coccothrausters) M. meggyvágó, Ge. Kernbeisser 
 Botgros sau cireșarul, este o pasăre sedentară. Botgros este o pasăre 
ce o putem observa și în orașul nostru, fiind atrasă de livezile de vișini și 
cireși, sparge cu ușurință sâmburii cu ajutorul ciocului. Se mai hrănește și cu 
alte semințe, de ulm, de carpen, de paltin.  
 Are o lungime de 18 cm, ciocul mare, puternic, coada scurtă. Penajul 
femelei este mai șters, remigele secundare sunt gri, pe când la mascul sunt 
negre. Tinerii au un penaj cafeniu, cu mici pete transversale pe piept și pe 
lateral. 
 Pasărea botgros are un strigăt aspru, sonor: tsic sau tsic—it, un sriii 
asemănător cu al mierlei și un ci cu tonalitate aspră. Cântecul constă în note 
joase, modulate, combinate cu strigăte: tic-tic-tur-ui-ui. 
                                                                                   Pavel Pettenkoffer 
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 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, o tiroliană, o 

piscină pentru bile 241cm x 364 cm, un tobogan, 4 
mini saci de box, o arcadă colorată, 3 leagăne, un 
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.             
De asemenea pentru o super petrecere poți închiria gonflabilul pentru petrecerea copilului tău!       

        Pentru mai multe informații: tel 0744667884 

BOTGROS CIREȘARUL 

 În data de 18-19 iulie a.c., la Măderat era 
programată să se desfășoare ediția a V-a a Cupei 
de Vară a campionatului de fotbal, însă, din cauza 
prelungirii stării de alertă, competiția de fotbal a 

fost amânată. 
 Au fost înscrise 20 de echipe. Cu siguranță ar fi fost un 
moment de sport și destindere de care ne-am fi bucurat cu toții. 
 Promitem să reorganizăm cât mai curând, desigur când 
situația ne va permite. 

Silviu Purda 

 La nivelul orașului Pâncota a fost efectuată în ziua de 15 iulie o nouă acțiune de prindere și 
preluare a câinilor fără stăpâni găsiți pe străzile orașului nostru. Acțiunea efectuată la solicitarea primăriei 
a fost efectuată de către S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., în urma căreia s-a preluat 11 câini de 
talie mijlocie și mare. 
 Astfel de acțiuni vor mai fi repetate în funcție de problemele create dar și de posibilitățile 
Societății de a prelua câinii în țarcurile autorizate.   

O NOUĂ ACȚIUNE DE CAPTURARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂNI 

DE VÂNZARE LOCUL DE JOACĂ  DRAGALAND 



 După o perioadă în care antrenamentele Clubului Sportiv Podgoria Pâncota de karate 
kyokushin  au fost suspendate, datorită restricțiilor impuse pe perioada stării de urgență, respectiv stării 
de alertă, pe perioada pandemiei Covid 19, clubul și-a reluat activitatea, participând la tabăra anuală a  
Clubului Sportiv Budokai Arad, din 2020 . 
    

  
Stagiul de karate s-a desfășurat în perioada 19-21 iunie, în pădurea de la Gurahonț, unde au 

participat activ și pasiv  și copii din Pâncota. Antrenamentele s-au desfășurat într-un mod și loc frumos. 
Au fost invitați karatiști și din alte stiluri AȘIHARA,  din diferite localităti precum Timișoara, 

Deva, Sibiu, Cluj-Napoca. Antrenamentele au fost conduse de Shihan Sorin Stoia și de Shihan Nicu 
Dascălu, luptător K 1. 

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

CLUBUL SPORTIV PODGORIA PÂNCOTA DE KARATE KYOKUSHIN ȘI-A 
RELUAT ANTRENAMENTELE 
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                                       Antrenor                                      

                      Zsolt Margithazi 
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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/  

                              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 3 ha de pământ în Pâncota, 5000 €/ha.  
Tel: 0758329397. 
 

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 butoi 140 l stare bună. Tel.: 0357416029. 
 

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

 

Vând teracotă vernil, în stare foarte bună.  
Tel.0751322745. 

 

 Vând cazan pentru încălzire centrală cu 
gazificare, pe lemne și mobilă de zi - 2 buc.     
Tel.0752576901. 

 

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 motopompă, generator electric mono-
trifazat, ambele noi. Tel:0740219221. 

 

Vând motocultor de 5,5, arcuri de solar. 
Tel.:0741602189, 0746094610. 

 

Vând Ford Tranzit, an 2010, 2.2 Tdci (Diesel), 
rulaj 217.000 km, putere 85CP, 4800 € . 
Tel:0744667884. 


