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1 BOICIUC ION PSD 
2 BĂTRÎN LIVIU - DOREL PSD 
3 PUFULETE LIVANA - LOREDANA PSD 
4 MOȚIU PETRU PSD 
5 MIHOI FLORIN - DUMITRU PSD 
6 PURDA SILVIU - CIPRIAN PSD 
7 TRIF IOAN PSD 
8 FĂGĂRAȘ ALIN - CODRUȚ PSD 
9 DRĂGĂLINA TEOCLITA -  MINODORA PSD 

10 LUPȘEA VASILE PSD 
11 BĂLAȘ ADRIANA - GEORGIANA PSD 
12 HORGA IOAN PSD 
13 STOIA ALIN - IOAN PNL 
14 LAZEA DORU PNL 
15 DETTA GEORGE - MARIUS PNL 

 Dragi pâncotani și măderătani, prin votul dumneavoastră exprimat 
duminică 27 septembrie, mi-ați răsplătit într-un mod deosebit munca depusă în 
acest prim mandat. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă promit ca în 
următorul mandat voi face lucruri și mai bune și mai frumoase pentru  
dezvoltarea orașul nostru. 
 Din totalul de 2900 de voturi valabil exprimate, 2400 au fost în favoarea 
mea, conferindu-mi un procent de aproape 83%, la voturile de primar. 
 Consiliul Local se va constitui din două formațiuni politice, respectiv 
PSD cu 12 consilieri locali și PNL cu 3 consilieri locali.  
 În zilele următoare va avea loc ceremonia de constituire a Consiliului 
Local și de instalare a primarului, în care reprezentanții PSD, fiind în majoritate, 
îl vor propune și vota pe Ion Boiciuc în funcția de viceprimar, lucru promis încă 
din campania electorală și bazat pe buna colaborare din acești 4 ani .                            

  Componența Consiliului Local al orașului Pâncota 2020-2024: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 În luna octombrie a.c. numărul celor care beneficiază de venitul minim garantat (ajutor social) sunt 
de 30 familii dintre care cu obligația de a presta muncă în folosul comunității 15 persoane, iar restul de 15 
familii sunt formate din persoane care au împlinit vârsta standard de pensionare sau mame singure cu copii 
sub 7 ani scutiți de a presta muncă prin lege. 
 Persoanele cu drept de muncă îți desfășoară activitatea pe domeniul public al orașului astfel: 
sâmbăta aceștia fac curățenie în Piața Pâncota, iar în timpul săptămânii întrețin curățenia pe străzile din 
oraș, în cartier, în Parcul orașului, și dacă este cazul și în alte locuri stabilite în funcție de necesități.  
 Față de alte perioade, în ultimele luni datorită rigorilor legislative cât și a verificărilor foarte atente 
privind obligațiile beneficiarilor de venit minim garantat, de a presta muncă, numărul acestora a scăzut. 

 Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social, în condițiile prevăzute de lege. 
ACTE NECESARE PRIVIND ACORDAREA V.M.G. AJUTOR SOCIAL: 

- Cerere tip  
- Copie carte de identitate (buletin) pentru toți membrii familiei 
- Copie certificat de naștere pentru toți membrii familiei 
- Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul), Adeverință școală, Copie livret de familie, Cupon alocație 
- Adeverință de la ANAF ( Finanțe Ineu) pentru toți membrii familiei peste 16 ani dacă nu frecventează nici 
o formă de învățământ 
- Adeverință de la A.J.O.F.M. Arad pentru toți membrii din familie peste 16 ani dacă nu frecventează nici o 
formă de învățământ 
- Adeverință de la Registrul Agricol—Primărie 
- Certificat de atestare fiscală - Taxe și Impozite - Primărie 
- Certificat medical eliberat  de comisia de expertiză medicală pentru persoanele bolnave (scutire 
temporară) 

ACTE NECESARE PENTRU LUAREA ÎN EVIDENȚĂ LA AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE 
OCUPARE FORTE DE MUNCĂ ARAD (A.J.O.F.M.) 

 - Carte de muncă + Copii primele două pagini 
 - Acte studii și calificative (copii) 
 - Carte de identitate (buletin) copie  
 - Adeverință medicală apt de muncă                                    
                                                                                  Persoana de contact:  Inspector Roșu Luminița 

ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT  

 Fântâna arteziană din centrul 

orașului Pâncota a fost reabilitată în luna 

septembrie.  

 Au fost înlocuite plăcile de gresie, 

filtrele pentru apă, de asemenea au fost 

montate diverse lumini, lucru ce conferă o 

imagine modernă și frumoasă a centrului 

orașului nostru.  

FÂNTÂNA  ARTEZIANĂ REABILITATĂ 

Viceprimar,  
 Ion Boiciuc 



ÎNFRUMUSEȚAREA ORAȘULUI PÂNCOTA 
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 Luni, 5 octombrie, a fost o zi mai specială, împreună cu angajații din birourile primăriei, am ieșit  să 
plantăm flori și să curățăm parcurile. 
  

  
 Era programată o lucrare la reţeaua de electricitate, astfel 
că în clădirea Primăriei nu am avut curent între orele 9 şi 17.       
M-am gândit că nu putem pierde o zi de lucru, aşa că am decis să 
ieşim în stradă, să ajutăm la înfrumuseţarea oraşului. A fost un 
ajutor important pentru cei opt angajaţi care fac asta în fiecare zi, 
pentru că avem multe rondouri cu flori şi parcuri în Pâncota. 
 Acțiunea a fost una apreciată, atât de localnici cât și de 
mai mulți ziariști, fiind preluată ca și articol de presă. 
                                                                Primar, 
                                                   ec. Dan – Ștefan Pocrișer                                    



 

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

LUCRĂRI DE REPARAȚII STRĂZI 
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 Zilele acestea am demarat lucrările de reparații străzi prin plombări și burdușiri. Se intervine pe 15 
străzi din Pâncota și Măderat, străzi care au fost amenajate sau reabilitate în urmă cu mai mulți ani și au 
prezentat mai multe forme de degradare. 
 Tot în cadrul acestor lucrări, este cuprinsă și reamenajarea intersecției DJ 792 C cu centura orașului 
(intersecția - Remiza Pompieri), unde pe lângă reasfaltare se vor reamenaja borduri din beton pentru a 
consolida rezistența acestui nod rutier intens circulat. 
 Am solicitat firmei care execută lucrările de reparații, refacerea străzilor cât mai repede, pentru a 
fluidiza traficul și a evita unele neplăceri în trafic. 
 Lucrarea se va executa până cel târziu la mijlocul lunii noiembrie, astfel încât să putem intra în 
iarnă cu toate străzile reparate.     

                                                                                                             Primar 
                                                                                                 ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

LUCRĂRI DE CURĂȚARE ȘANȚURI 
  În ultima perioadă și chiar în aceste zile frumoase de toamnă s-au executat mai multe lucrări de 
decolmatare și reamenajare șanțuri pe străzile din Pâncota și Măderat.  
 Lucrările sunt executate în regie proprie, cu personalul din cadrul Serviciului de Întreținere și 
Gospodărire al orașului și desigur cu utilajele din dotare. 

                  Viceprimar, 
                                                                                                              Ion Boiciuc 
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OCHIUL BOULUI  

            Ochiul boului (troglodytes troglodytes), m.. Okorszem, Ge. Zaunkonig. 
 Are o lungime de 10 cm. Se cuibărește în regiuni împădurite, grădini, 
tufărișuri, mlaștini montane cu tufe, etc., oriunde există desișuri. Ochiul boului are 
dimensiuni mici. Are un penaj maro - ruginiu. Are un strigăt sec, continu  țer sau 
țrrr, uneori are un strigăt putenic și metalic: țec-țec. Ochiul boului  are un cântec 
melodios, neașteptat de puternic, pentru o pasăre atât de mică, constând dintr-o 
serie rapidă de note înalte și clare și triluri de ti-lu-ti-ti-tur-iu-li-tel-tel-tirrrrrrr-țil-
țil. Cântă în tot cursul anului (mai ales primăvara). 
                                                                                    Pavel Pettenkoffer 

 Indemnizația de creștere  pentru copii este o prestație socială  și statul o acordă ca o formă de 
ocrotire tuturor  persoanelor care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel 
puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din 
activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 
227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,denumite în continuare venituri 
supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 
ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară. 
             Indemnizația de creștere copil se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate 
în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din 
cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată. Cele 12 luni pot fi constituite integral  sau  
fracționate.                                                                                                                       
 Pentru persoanele care pot beneficia de indemnizație de creștere copil, cu cel puțin 60 de zile înainte 
de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea 
stimulentului de inserție se prelungește astfel:    
a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;                                                                        
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap. 
         În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea 
condițiilor pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului se demonstrează prin efectuarea 
anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte 
doveditoare). Actele necesare indemnizației de creștere copil  sunt: 
 Cerere tip pentru acordarea prestației; 
 Declarația celuilalt părinte; 
 Copiei/original după certificatul de naștere al copilului; 
 Copie/ original după cărțile de identitate ale părinților; 
 Extras de cont (doar dacă se solicită prestația pe card); 
 Copie/original după livretul de familie; 
 Adeverință cu salariile pe ultimele 12 luni – Anexa 2; 
 Cerere către locul de muncă cu data suspendării, semnat și ștampilat de ordonatorul de credite al 

unității; 
 Copie/original după certificatul de căsătorie; 
 Copie după ultimul concediu medical (acolo unde este cazul); 
 Orice alt act care dovedește posibilitatea acordării prestației; 
 Dosar plic.      

    Dosarele de indemnizație de creștere  copii se depun la primăria de domiciliu al unuia dintre părinți. 
Dosarele, celor care locuiesc în orașul Pâncota,  se depun la Primăria orașului Pâncota, la camera 17, în 
fiecare zi lucrătoare  până la ora 16, iar vinerea până la ora 13,30.                            
                                                                                                                         Inspector,      
                                                                                                                      Jana Druțău                                                                                         

INDEMNIZAȚIILE DE CREȘTERE COPII 
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ȘTIAȚI CĂ … 
 Un ou conține toate vitaminele necesare 

mai puțin vitamina C 
 2 banane consumate, ne oferă o energie de 

aproximativ 90 de antrenamente 
 3 morcovi consumați, îți oferă o energie de 

a parcurge aproximativ 4 km 
 Un măr consumat e mai eficient la trezire 

decât o cafea. 

În primele 15 minute de antrenament, 
corpul prelucrează carbohidrații și 

zahărul. 

După 30 de minute de antrenament, 
corpul preia energia din stratul adipos. 

Zsolt Margithazi 

0 

5 

10 

15 
20 

25 

30 
35 

 Având în vedere limitarea cantității deșeurilor biodegradabile, care se ridică săptămânal de către 
operatorul de salubritate SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL, prin pubela maro de 120 l, Primăria 
orașului Pâncota, prin personalul și utilajele din dotare, preia frunzele, iarba și crengile de la populație, care 
depășesc capacitatea pubelei mai sus menționate, în următoarele condiții: 
 

          FRUNZE ȘI IARBĂ: 

 Se preiau din fața imobilelor doar puse în saci sau cutii—fără limită. 
 

CRENGI:  

 Se preiau din fața imobilelor, cu condiția ca acestea să fie legate cu sfoară (pentru a facilita 
preluarea lor), în limita a 0,5 mc. 
 Sacii/cutiile cu frunze și iarbă și crengile se preiau astfel: 
 

PÂNCOTA– LUNI, MARȚI ȘI MIERCURI 
MĂDERAT—JOI 

 

 Pentru cantitățile de crengi mai mari de 0,5 mc și resturile de legume din grădini, cetățenii au 
obligația de a le transporta în regim propriu pe platoul din spatele fostei rampe de gunoi (ieșirea spre 
Seleuș, partea dreaptă). Pentru acces, (aici existând o barieră la intrare cu sistem de supraveghere video) 
este necesar a se solicita cheia de la lacăt, care este în permanență la portarul de la sediul primăriei.   

 Notă: în perioadele de ploi abundente, platoul destinat resturilor vegetale este greu de accesat, 
astfel că în aceste situații nu recomandăm intrarea și totodată acest motiv poate decala și programul 
nostru de preluare a resturilor vegetale. 
                                                                                                                         Viceprimar, 
                                                                                                                          Ion Boiciuc 

      Somon                    Ouă              ISU WHEY GOLD 
       200 g                  6 întregi               2 măsuri=60g 

             Ton                  Piept de curcan            Broccoli 
               160 g                        150 g                         1,2 kg 

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

REGULAMENT RIDICARE RESTURI VEGETALE  
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LOCALITATEA 

                              
RECICLABIL – PUBELA GALBENĂ 

SEMESTRUL II 
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NOUL GRAFIC DE RIDICARE DEȘEURI 

    
          MENAJER 
   PUBELA NEAGRĂ 

 
     BIODEGRADABIL 
        PUBELA MARO 

LUNI MARȚI MIERCURI VINERI 
A.IANCU 1 MAI 1 MAI A.IANCU 
B. LĂUTARU BERZEI BERZEI B. LĂUTARU 
CÂMPIEI CALVARIEI CALVARIEI CÂMPIEI 
CĂRĂMIDĂRIEI CIMITIRULUI CIMITIRULUI CĂRĂMIDĂRIEI 
CLOȘCA CIOCÂRLIEI CIOCÂRLIEI CLOȘCA 
C.BRÂNCOVEANU DECEBAL DECEBAL C.BRÂNCOVEANU 
CRIȘAN EROILOR EROILOR CRIȘAN 
CRIȘULUI FAZANULUI FAZANULUI CRIȘULUI 
EXTRAVILAN I.DRAGALINA I. DRAGALINA EXTRAVILAN 
GĂRII GH. DOJA GH. DOJA GĂRII 
HORIA LIBERTĂȚII LIBERTĂȚII HORIA 
LILIACULUI M. KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU LILIACULUI 
LUNCII OITUZ OITUZ LUNCII 
MĂRĂȘEȘTI PODGORIEI PODGORIEI MĂRĂȘEȘTI 
M. EMINESCU PRIMĂVERII PRIMĂVERII M. EMINESCU 
MUREȘULUI RÂNDUNICII RÂNDUNICII MUREȘULUI 
N. BĂLCESCU SATU NOU SATU NOU N. BĂLCESCU 
T. VLADIMIRESCU SAORELUI SOARELUI T. VLADIMIRESCU 
V. GOLDIȘ SPIRU HARET SPIRU HARET V. GOLDIȘ 
V. VLĂDICA TRAIAN TRAIAN V. VLĂDICA 
  VĂII VĂII   
  VIILOR VIILOR   

LOCALITATEA PÂNCOTA 

LOCALITATEA MĂDERAT 
 
          MENAJER 
   PUBELA NEAGRĂ 
 

 
     BIODEGRADABIL 
        PUBELA MARO 

MARȚI MIERCURI 

Pentru contracte cu SC. RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL, persoana de contact: Ovidiu Julan, 
tel.0757550074 
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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 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 casă în Pâncota, strada principală, renovată 
total, ocupabilă imediat, 3 camera cu parchet 
natur, 2 holuri, 2 cămări, baie, bucătărie, anexe 
aferente și grădină. Dispune de toate utilitățile: 
gaz, apă, canalizare. Suprafața totală de 1400 mp. 
Preț 90.000 euro. Tel.: 0740519613. 
Vând apartament cu 2 camere, bucătărie, baie, 
str. Gării, Bl D, Sc D, Et. 3, 17000  €  și 
garsonieră, str. Gării, Bloc G1, Et.1, 12000€ . 
Tel. 0726993216. 

 

Vând apartament situat în zona centrală Pâncota 
(viz-a-vis de primărie); 2 dormitoare, un living, o 
bucătărie mare, baie, balcon închis cu termopan; 
decomandat; suprafața de 75 mp.  

   Tel. 0747373901. 
 

Vând apartament 3 camere, mobilat, bucătărie, 
baie, balcon, str. Gării, Bl B, et. 2.  

  Tel. 0746007559. 
 

 Vând țiglă mică (solzi de pește), 1200 buc.  
   Tel. 0758614455. 
Vând teracotă vernil, în stare foarte bună.  
  Tel.0751322745. 
 

Vând butoi 140 l stare bună și 2 damigene de 50 
l. La fiecare damigeană cumpărată, primești una 
gratuit. 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. 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. 

 

Vând mobilier terasă deosebită din Germania, 
bandă de alergat, placă Vibro Shaper, masă pentru 
masaj modernă. Tel. 0771157605. 

          

        NUMERE UTILE! 
 

     PRIMĂRIE   0257466301           
           0257466679                                                             

                     POLIȚIE      0257466314 
                     POMPIERI   0257466357 
                     POȘTA          0257466310 
        STAȚIE APĂ-PÂNCOTA  0257466348 
      CASIERIE APĂ-PÂNCOTA 0257467510 

  PANTEA ȘTEFAN FLAVIU                               
KINETOTERAPEUT 

 

Recuperare medicală 
Recuperare ortopedico-traumatică 

Terapie fascială 
Kinesio taping 

Masaj terapeutic 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel: 0751708397 
E-mail:stefanpantea412@yahoo.com 


