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Primar 
  ec. Dan - Ştefan Pocrişer 

 
O problemă tot mai des semnalată de cetățenii orașului, a fost vizibilitatea 

redusă pe timp de noapte în principalele intersecții, cât și iluminarea parcurilor în 
această perioadă în care mulți aleg să-și petreacă serile aici. 

Așadar, în cursul lunii august, am reabilitat și extins sistemul de 
iluminare din Parcul Central Pâncota, prin schimbarea stâlpilor principali. De 
asemenea, s-au înălțat și recondiționat stâlpii din lateralul aleilor. Zilele trecute a 
fost recondiționat și sistemul de iluminat din Parcul din Măderat, montând 
corpuri noi cu led, care iluminaeză mult mai bine și sunt economice, fiind 
conectate permanent la iluminatul public din localitate. Deasemenea, în ambele 
parcuri, s-au întreprins acțiuni de defrișare a crengilor care obturau lumina, 
pentru sporirea vizibilității a corpurilor de iluminat montate. 
 În intersecțiile principale au fost montate sisteme de iluminat, sporind 
siguranța pietonior și bicicliștilor care traversează aceste străzi pe timp de 
noapte. 

ALEGERI LOCALE  
27 SEPTEMBRIE 2020  

 

  SECȚIILE DE VOTARE ȘI ARONDAREA ÎN SECȚII VOR FI 
ACELEAȘI CA ȘI LA PRECEDENTELE ALEGERI  



CENTRUL MEDICAL  MEDLIFE GENESYS LA PÂNCOTA 
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Serviciile medicale MedLife, disponibile și în 
Pâncota din luna august! 

 

 Operatorul de servicii private de sănătate MedLife 
anunță inaugurarea unui nou centru medical în Pâncota. 
 

 Centrul medical MedLife vine în întâmpinarea 
locuitorilor și a celor din proximitate cu o gamă vastă de 
analize de laborator, precum și cu servicii multidisciplinare 
pentru următoarele specialități medicale: ginecologie, ORL, 
psihiatrie, neurologie, dermatovenerologie, cardiologie. 
 

 Pacienții au posibilitatea de a efectua rapid analize la 
cele mai înalte standarde de calitate, în cadrul centrului MedLife fiind disponibil un cabinet de recoltare, ce 
acoperă următoarele tipuri de analize: hematologie și coagulare, biochimie, markeri tumorali, 
imunoserologie, alergologie, bacteriologie, teste inflamatorii, citologie.  
 

 Recoltările se efectuează de luni până vineri, între orele 07:00 - 12:00. 
 

 Centrul MedLife este situat în Pâncota, pe strada Avram Iancu nr.1 și funcționează după următorul 
program: luni - vineri, între orele 07:00 – 15:00. 
 

 Pentru efectuarea unei programări, pacienții pot apela numărul de call center 0257 960. 

 Pâncota este unul din cele nouă orașe ale județului și 
singurul dintre acestea care nu dispunea de servicii medicale de 
specialitate. 
 În acest context, la începutul anului 2019, ne-am propus să 
facem un prim pas, respectiv să schimbăm destinația clădirii 
administrative (fosta clădire a finanțelor) într-o nouă destinație, 
cea de centru medical.  

Următorul pas a fost reabilitarea unei părți însemnate din 
clădire, iar mai apoi scoaterea spațiului la licitație. În urma 
procedurilor, MedLife Genessys a preluat acest spațiu.  

 Din 4 august Centrul Medical MedLife - Genesys  asigură 
locuitorilor acces la o serie de servicii medicale și analize de 
laborator și în orașul nostru. 
   Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor celor 
implicați în demersurile efectuate pentru venirea Centrului 
medical MedLife la Pâncota! 
 Multă sănătate tuturor! 
                                               Primar,                                                                                                                      
                       ec. Dan - Ștefan Pocrișer     



DIN NOU LA ŞCOALĂ ÎNSĂ ÎN CONDIŢII SPECIALE 
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 În fiecare an, parcurile noastre au avut parte de îmbunătățiri, dotări cu diverse aparate și 
echipamente! 
 Nici anul acesta nu am uitat de bucuria de joacă a copiilor și recreerea tinerilor, astfel că s-au 
montat 8 hinte noi, două carusele pentru cei mici, am amenajat o groapă de nisip, s-au recondiționat și 
revopsit aparatele degradate. De asemenea, a fost montată o pardoseală specială la urcările si coborârile 
locurilor de joacă, cu rolul de a atenua căderile și a proteja copiii care se joacă aici.  
 Totodată, s-a luat măsura interziceri în zonele de recreere a animalelor de companie și mersul cu 
bicicleta, pentru a evita orice risc! 
 Țin să precizez faptul că avem montate camere de supraveghere iar cei care vor aduce daune, vor fi 
sancționați!                                                                                                                                     
                                                                               

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI MODERNIZARE A PARCURILOR 

 

 Ca de fiecare dată, am fost alături de conducerea Liceului Teoretic Pâncota, 
contribuind cu toate forțele pentru bunul mers al procesului de învățământ. De 
această dată am fost mult mai atenți în pregătirea începerii cursurilor în condiții 
speciale.  
 Așadar, școlarii și preșcolarii din Pâncota și Măderat au început cursurile pe  
14 septembrie, în două schimburi, cu elevii împărțiți în două grupe de către 
educatoare / învățătoare / diriginte.  
 S-au alocat sumele necesare pentru materialele sanitare, solicitate în 
Consiliul Local al Orașului Pâncota și totodată am pregătit noul corp de clădire, cu 
toate dotările necesare pentru predarea către liceu. Aici au fost aduse scaune, bănci, 
catedre, jaluzele și table.  
 Toate coridoarele, sălile de clasă și toaletele sunt dotate cu dispensere cu dezinfectant și 
inscripționate cu noile reguli. Țin să felicit domnii directori și celelalte cadre pentru pregătirile meticuloase 
și să le urez atât lor, cât și elevilor un nou an școlar spornic și cu rezultate cât mai bune! 
 Succes și multă sănătate tuturor! 

Viceprimar, 
 Ion Boiciuc 

              Primar, 
ec. Dan - Ştefan Pocrişer 



 

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

LUCRĂRILE DE CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE A VAII SODOM ŞI A           
DOMENIUL PUBLIC 
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CĂRŢI NOI LA BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ PÂNCOTA 

 În această perioadă s-au executat mai multe lucrări de 
întreţinere a domeniului public din oraşul nostru, toaletare de 
arbori şi de curăţare a unei părţi însemnate a Văii Sodom. 
 Lucrările au fost efectuate cu personalul Primăriei 
oraşului Pâncota, cu utilaje din dotare, iar întreţinerea văii a 
fost susţinută în colaborare cu echipaje ale Administraţiei 
Bazinale Crişuri. De asemenea tot în această perioadă s-au 
curăţat câteva porţiuni de şanţuri din oraş şi au fost amenajate 
rigole carosabile de preluare a apei. 
                                                                  Viceprimar 
                                                                  Ion  Boiciuc 

 De curând Primăria orașului a achiziționat un 
număr de 140 volume de cărţi noi cititorilor Bibliotecii 
orășenești Pâncota.  
 Această achiziție de carte nouă cuprinde 
cerințele cititorilor, de la cărțile prevăzute în programa 
școlară la best-sell-uri, aici amintim câteva titluri: 
enciclopedii pentru copii, poveștile lui Creangă, 
Caragiale, basmele lui Slavici, Ispirescu, Harry Potter, 
Stăpânul inelelor, Aventurile lui Sherlock Holmes, 
povești din biblioteca magică Disney, Torente, Nașul, 
Hoțul de cărți,  Ucenicul magicianului, Tetralogia 
napolitană. 
 Pe această cale mulțumim conducerii orașului 
pentru această frumoasă achiziție și totodată invităm 
elevii, studenţii şi cititorii pasionaţi la Biblioteca  
Orășenească Pâncota. 
                                                                 Claudia Aftene 
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CARTEA DE IENTITATE A CETĂȚEANULUI 

INTERNET GRATUIT PRIN ACCESARE DE FONDURI EUROPENE 

 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.                   

   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, în luna august au fost montate aparatelor de tip 
wireless în cele 12 puncte stabilite, acestea 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. 
 Raza de acoperire a acestora este de 300 m. 
                                                                                                        
      Primar, 
                                                          ec. Dan-Ștefan Pocrișer 

Vă rugăm să verificaţi valabilitatea cărţii dumneavoastră de identitate, pentru a evita unele neplăceri. 



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

INFORMAȚIA DE PÂNCOTA                                                                                                 PAGINA 6 
SELECTAREA DEŞEURILOR 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. 

             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. 

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 sucur i, 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%. 
Reciclează corect plasticul: 

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

PLASTIC, METAL, 
HÂRTIE, CARTON 
 

Miercuri: PÂNCOTA  
                          și   
                   MĂDERAT 
 
  LA  2 SĂPTĂMÂNI 

DEȘEURI REZIDUALE 
Luni:   PÂNCOTA 
Marţi: PÂNCOTA 
                     şi                                  
             MĂDERAT 

DEȘEURI 
BIODEGRADABIELE 
Vineri, Sâmbătă: PÂNCOTA 
Sâmbătă: MĂDERAT 

 Graficul calendaristic de colectare deșeuri reciclabile - plastic & 
metal pentru semestrul II an 2020 a S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE 
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O NOUĂ ACŢIUNE DE COLECTARE  DEŞEURI ELECTRICE ŞI 
ELECTROCASNICE  
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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 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 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 casă cu grădină, ocupabilă imediat în 
Târnova,nr.316. Preţ 35.000€/. Tel. 0744158019. 

 

 Vând casă în Pâncota 
strada principală, 
renovată total, ocupabilă 
imediat, 3 camere cu 
parchet natur, 2 holuri, 
2 cămări, baie, 
bucătărie, anexe 
aferente şi grăină. 
Dispune de toate 
utilităţile: gaz, apă, 
canalizare. Suprafaţa 
totală 1400 mp. Preţ 
90.000 de euro. Mai 
multe detalii la numărul de telefon:0740519613. 

 

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 canapea extensibilă, masă de TV, bicicletă 
de damă. Tel. 0257466694 

 
 

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

 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 ha pământ în Măderat și 
2,80 ha 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. 

         NUMERE UTILE! 
 
    PRIMĂRIE    0257466301          
                 0257466679 

                                                              
                     POLIȚIE       0257466314 
 
                     POMPIERI    0257466357 
 
  STAȚIE APĂ-PÂNCOTA  0257466348 
 
CASIERIE APĂ-PÂNCOTA 0257467510 


