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PÂNCOTA
Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat

CIȘMEAUA PUBLICĂ DIN PÂNCOTA
La sugestia mai multor pâncotani, care
își aduceau apa pentru consum de la izvoarele
din Șiria și de la Moroda, am demarat un
proiect prin care s-a efectuat un foraj de 90 m
adâncime și amenajarea cișmelei publice cu
sisteme de filtrare.
Zilele acestea cișmeaua a fost pusă în
funcțiune, în urma efectuării analizelor de
laborator privind valorile admise de Legea
nr.458/2002, care relevă calitatea apei.
Cișmeaua este dotată cu suport pentru
recipienți și robinete prevăzute cu butoane de
pornire a apei, care curge cu un debit de
aproximativ 2 l de apă pentru fiecare apăsare.
Invit toți pâncotanii să-și ia apa pentru
consum de la cișmea, fiind o apă de calitate,
pe care o vom supune periodic analizelor de
laborator.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

ALEGERI PARLAMENTARE
6 DECEMBRIE 2020
SECȚIILE DE VOTARE ȘI ARONDAREA ÎN SECȚII VOR FI ACELEAȘI
CA ȘI LA PRECEDENTELE ALEGERI

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

La nivelul orașului nostru, au fost amplasate mai multe rastele de biciclete. Locațiile au fost
stabilite pe seama solicitărilor primite din partea mai multor persoane care se deplasează cu bicicleta.
Rastelele de biciclete au fost amplasate în zone publice de interes, însă nu și în fața magazinelor,
stocul fiind limitat, în consecință pentru a nu face discriminări.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

INFORMARE
PURTAREA MĂȘTILOR DE PROTECȚIE ESTE OBLIGATORIE
Dragi pâncotani și măderătani, având în vedere gradul mare de infectări
din România, conform Hotărârii C.N.S.U. nr. 52/05.11.2020, purtarea
măștilor de protecție este obligatorie, atât în spațiile închise cât și în
spațiile deschide.

Informația de Pâncota dorește o colaborare cu dumneavoastră. Astfel dacă doriți să publicați un articol, o
idee, un gând, un sfat, o fotograﬁe , vă rugăm să o faceți, respectiv să ne trimite-ți materialul
dumneavoastră pe adresa de e-mail : informatiadepancota@yahoo.com .
Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la nr. de tel 0257466301( 248).
Grupul pentru o istorie a Pâncotei, vă adresează rugămintea de a-i sprijini în documentarea pentru
realizarea unei viitoare Monograﬁi a orașului Pâncota (copii de documente și poze).
e-mail: informatiadepancota@yahoo.com; Tel. 0748219294.
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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INVESTIREA PRIMARULUI, VICEPRIMARULUI ȘI A
CONSILIULUI LOCAL PÂNCOTA
Marți, 27 octombrie, am avut onoarea și bucuria de a fi investit în funcția de primar (mandat II) și
totodată a avut loc constituirea noului Consiliu Local al Orașului Pâncota. A fost o zi frumoasă, în care
responsabilitatea de a mulțumi votul pâncotanilor și măderătanilor, a devenit o serioasă provocare pentru
următorii 4 ani.
Luni, 02 noiembrie a avut loc prima ședința a noului Consiliu Local Pâncota și totodată a fost ales
în unanimitate viceprimarul orașului Pâncota, Ion Boiciuc.
Componența Consiliul Local al orașului Pâncota, mandat 2020-2024: Boiciuc Ion, Bătrîn Liviu Dorel, Pufulete Livana - Loredana, Moțiu Petru, Mihoi Florin - Dumitru, Purda Silviu - Ciprian, Trif Ioan,
Făgăraș Alin - Codruț, Drăgălina Teoclita - Minodora, Lupșea Vasile, Bălaș Adriana - Georgiana, Horga
Ioan, Stoia Alin - Ioan, Lazea Doru, Detta George - Marius.
Dumnezeu să ne ajute!
Primar,
ec. Dan-Ștefan Pocrișer

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI – APOSTOLUL ROMÂNILOR
Sfântul Apostol Andrei a fost „cel dintâi chemat” de către Hristos Domnul la înalta demnitate a
apostoliei sau la importanta misiune de propovăduire a Evangheliei mântuirii, spaţiul geografic
evanghelizat de către acest apostol fiind aproape la fel de întins ca şi cel în care şi-a desfăşurat activitatea
misionară, de pildă, Apostolul Pavel. Potrivit tradiţiei şi a celor scrise de unii istorici şi teologi din primele
veacuri creştine, Apostolul Andrei a predicat cuvântul Evangheliei şi în părţile Sciţiei Minor de odinioară
sau ale Dobrogei de astăzi, fiind, aşadar, primul propovăduitor al Evangheliei pe pământ românesc, ceea
ce înseamnă că, indubitabil, creştinismul românesc este de sorginte nemijlocit apostolică, lucru care nu se
poate afirma şi despre creştinismul din alte părţi ale Europei sau ale lumii. Pentru faptul că Sfântul Apostol
Andrei a adus creştinismul la noi, el este cinstit, în mod deosebit, în sânul poporului român, fiind poate
unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai îndrăgiţi sfinţi din evlavia românilor. În consecinţă, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a decretat, în anul 2011, ziua pomenirii Sfântului Apostol Andrei „zi de
sărbătoare bisericească naţională”, iar pe Sfântul Andrei l-a proclamat „Ocrotitorul României” sau
„Apostolul românilor”, fiind prăznuit, anual, în ziua de 30 noiembrie.
Preot dr. Flavius Ardelean
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BARONUL IOSIF DIETRICH
După1780, înrăutățindu-se situația financiară
a Imperiului Austriac, curtea de la Viena hotărăște
să fie vândute către particulari vaste domenii ce
aparțineau statului. O asemenea vânzare se face în
anul 1822, când o imensă suprafață de peste 70.000
iugăre, din zona Pâncotei, va fi cumpărată de
baronul Iosif Dietrich. Domeniul a fost reorganizat,
având la bază un regulament scris care cuprinde
aproape 200 de articole. Pe domeniu a introdus
mașini și parțial, munca salariată. A plantat
suprafețe întinse cu viță de vie: la Pâncota 2000
iugăre, la Măderat 850 iugăre și la Agriș 350 iugăre.
A fost unul din cele mai mari și mai moderne
domenii agricole din zona noastră.
Iosif Dietrich, 1780-1855, a făcut parte
dintr-o familie germană înnobilată pentru merite
față de Austria. Statutul său social și imensa sa
avere le-a obținut datorită serviciilor de transport în
timpul blocadei continentale(1806-1812), impusă de
Napoleon Bonaparte și transportului de armament
pentru armata imperială în timpul războaielor
napoleoniene. El a deținut monopolul asupra
transportului în Imperiul Austriac, fiind liferantul
armatei (furnizorul), fapt ce l-a plasat printre cei mai
bogați oameni din Austria și din Europa. A fost unul
dintre cei mai mari moșieri din Europa, veniturile
sale anuale erau de 3.000.000 dolari, o sumă imensă
pentru acele timpuri. În scurt timp a devenit
proprietarul mai multor castele și palate din
Imperiul Habsburgic. Numai în Viena deținea zeci
de imobile.
În 1815 a cumpărat castelul Feistriz,
construit în secolul al XI-lea, situat la 80 km de
Viena. În ciuda nivelului său scăzut de educație,
deși studiase filozofia, Dietrich a fost un mare
iubitor de teatru. Deschide un teatru privat la
Feistriz, apoi un alt teatru privat în unul din palatele
sale din Viena, pentru care a angajat propriul său
director. A oferit și bani pentru alte teatre, pentru
regizori și actori. În castelul de la Feistriz a deschis
și un muzeu al armelor, aflat astăzi la Muzeul de
istorie din Viena. Colecția cumpărată de Dietrich
cuprindea peste 200.000 de piese în anul 1817.
Posesorul unei averi imense, își permite să-și
îmbogățească colecția prin cumpărarea unei mari și
vechi colecții de artă din Viena, pe care o aduce la
Feistriz, realizând aici și o impresionantă colecție de
artă, ce se număra printre cele mai mari din Europa.
Tot aici adună și un mare număr de cărți rare tipărite
începând cu anul 1465. În acest castel și-a petrecut
cea mai mare parte a timpului, mai ales în ultima

parte a vieții, când era atât de voluminos, încât la
urcarea scărilor la Feistriz, era susținut de patru
servitori.
În 1822 se căsătorește cu Clara Anna Albina,
văduva baronului Ioan Bohuș de la Șiria, care
decedase în 1911, cu care va avea două fete; Anna
Elisabeta 1823 -1852, care se căsătorește cu Ludwik
Jan prinț Șulkovski și Wilhemina Joseta, care moare
la vârsta de 4 ani. La un an de la căsătorie,
baroneasa Anna donează bisericii catolice din
Pâncota, pentru altarul central, o pictură a Madonei,
iar în anul 1828 baronul Dietrich donează și el
ceasul din turn și crucea de piatră din fața bisericii.
Ca un semn de respect față de stăpânii domeniului,
atunci când Anna Dietrich venea la biserică era
întins un covor roșu de la castel la biserică.
Stabilindu-și reședința la Pâncota, Iosif
Dietrich construiește aici castelul, finalizat în 1840,
existent și azi. Probabil că în castel a fost adus și
mobilier la care ținea foarte mult, de la Feistriz. Așa
se poate explica faptul că în 1865, după moartea sa,
într-un birou aflat la reparații, s-a găsit o casetă cu
bijuterii ascunsă într-un sertar secret. Caseta
conținând un mare număr de bijuterii avea doar un
bilet cu anul 1816, probabil anul în care au fost
depuse, în acel loc, bijuteriile. Presa vremii a
comentat această întâmplare, menționând faptul că
biroul și caseta au fost trimise nepotului său,
prințului Josef Șulkowski, care se afla în Stiria
(Austria).
Din tot ce exista în interiorul castelului din
Pâncota, au mai rămas până azi doar o oglindă de
cristal de Veneția, un ceas de birou sub clopot de
sticlă, două tablouri și un șemineu Luis Philippe, din
bronz turnat, cizelat, aurit, creat în faimosul atelier
francez în secolul al XIX-lea.
Dintr-o vizită în S.U.A., efectuată în jurul
anului 1840 a adus trei arbori seqvoia, pe care i-a
plantat în via sa de la Măderat, unul dintre ei mai
trăiește și astăzi. Impresionat de frumusețea acestor
copaci, Dietrich a intenționat ca să planteze tot
dealul Pelegu (de la Pâncota) cu seqvoia. Fiind
convins, de către cunoscători în domeniu, că aceștia
nu au condiții bune de creștere aici, a renunțat la
această idee. A plantat, însă, tot dealul cu castani.
După moartea sa, singurul nepot din partea
Annei și a lui Ludwik Șulkowski, prințul Josef
Maria Șulkowski, Duce de Bielitz, a fost
moștenitorul imensei averi deținută de Iosif
Dietrich.
Traian Stepan
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GÂNDURI LA ÎNCEPUTUL POSTULUI CRĂCIUNULUI
Din mila lui Dumnezeu, în pofida pandemiei
încă prezente, ne-am învrednicit – iată, şi în acest an
– a intra în sfântul Post al Naşterii Domnului nostru
Iisus Hristos sau al Crăciunului. Este unul din
prilejurile binecuvântate rânduite de Sfânta Biserică
de a ne curăţi sufleteşte, dar şi trupeşte, pentru a
putea sărbători, cu evlavia cuvenită, praznicul
venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu Întrupat.
Este, totodată, un mijloc duhovnicesc binevenit de a
lucra „cu frică şi cu cutremur”(Filipeni 2,12) la
propria mântuire, de a ne înălţa pe treptele lui,
având ca sprijin rugăciunea şi faptele cele bune,
spre a dobândi eliberarea noastră din patimi şi
păcate, în scopul unirii tainice cu Hristos.
De mai bine de 2000 de ani, Biserica ne
cheamă, în această perioadă, ca, asemănându-ne
proorocilor şi drepţilor Legii celei vechi, să ieşim
întru întâmpinarea Celui ce, iarăşi, vine în lume în
chip de „rob smerit”, pentru a ne readuce înfierea
noastră şi viaţa cea nouă întru Duhul Sfânt.
Postul Naşterii Domnului, care începe în ziua
de 15 noiembrie şi durează până la Crăciun, este
unul dintre posturile cele mai uşoare şi mai
încărcate de emoţie şi de semnificaţii duhovniceşti,
pentru că el cuprinde un răstimp de aşteptare sfântă
către un eveniment crucial din istoria mântuirii
noastre: Întruparea Cuvântului Divin în umanitate.
Aidoma marelui prooroc Moise care a primit, după
40 de zile de post, cuvintele Legii Vechi scrise pe
table de piatră, şi noi, creştinii, suntem chemaţi să-L
primim pe Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, pe
Cuvântul cel viu, nu scris cu litere, ci întrupat şi
născut din Sfânta Fecioară Maria, pentru a deveni
„făpturi noi”, întru care sălăşluieşte dreptatea,
pacea şi adevărul.
Cine, oare, nu aşteaptă cu emoţie sfântă şi
nevinovată zilele premergătoare Crăciunului, când,
cu sufletul înmiresmat de frumuseţea şi dulceaţa
colindelor străbune, ne pregătim să ne închinăm
Celui născut în ieslea Bethleemului, Celui înfăşat în
scutece, Celui preamărit de îngeri, Celui închinat de
păstori, de magi şi de toată făptura? Este o
adevărată „primăvară duhovnicească” a sufletelor,
deşi, paradoxal, ne aflăm în plină toamnă – şi chiar
în prag de iarnă -, o „primăvară” în care, în suflete,
înfloresc alese virtuţi creştine, o „primăvară” în
care rugăciunea, înmulţită, este, parcă, mai
puternică şi străbate cerurile, coborând, de acolo,

pacea şi mila cea sfântă, o „primăvară” în care
fapta cea bună, făcută la vreme şi din inimă, este
răsplătită din belşug de Cel care cercetează cele
ascunse ale omului.
Iată, aşadar, un timp binecuvântat ce aduce în
sufletele noastre raza mângâietoare a Stelei
Bethleemului, care ne călăuzeşte spre ieslea
smerită, unde S-a născut „Cel făr’de-nceput, / cum
au spus proorocii”. Iată, vreme potrivită pentru a
ne strădui fiecare, după puterile noastre, să lepădăm
pe „omul cel vechi” şi să ne îmbrăcăm în chipul
„noului Adam”, Cel care, născându-Se din
Fecioară, a binevoit a ne readuce la starea cea
dintâi, aceea de „fii (fiice) ai (ale) Celui
Preaînalt”. Iată, prilej cuviincios de a ne curăţi
sufletele în baia lacrimilor pocăinţei, de a pune
început bun vieţii noastre, de a ne apropia mai mult
de Dumnezeu şi de semenii noştri, pentru a putea
gusta, cu adevărat, din frumuseţea şi măreţia tainei
acestei sărbători a Crăciunului, în ciuda contextului
pandemic dificil în care ne găsim.
Să căutăm, fiecare dintre noi, să începem
această călătorie duhovnicească a Postului
Crăciunului şi să ajungem, cu bine, la capătul ei,
unde ne va aştepta nu numai un brad împodobit şi o
masă îmbelşugată, ci Însuşi „Împăratul păcii şi
Mântuitorul sufletelor noastre”, făcut Om ca şi noi,
spre slava Lui şi spre a noastră mântuire!
Preot dr. Flavius Ardelean

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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SITUAȚIA PUBELELOR PENTRU DEȘEURI LA NIVELUL ORAȘULUI
PÂNCOTA
A fost încheiată acțiunea de distribuire a celor trei
categorii de pubele în Pâncota și Măderat. În acest moment
peste 90% din gospodăriile orașului nostru sunt dotate cu
cele trei tipuri de pubele, respectiv negre, galbene și maro.
Pentru gospodăriile care nu au cele trei pubele,
înștiințăm că în continuare se pot primi pubelele care lipsesc
cu condiția deținerii unui contract de prestări servicii cu
operatorul de salubritate SC RETIM
ECOLOGIC
SERVICE SRL.
În acest sens persoanele interesate sunt rugate să ia
legătura cu responsabilul cu contracte al SC RETIM
ECOLOGIC SERVICE SRL, Ovidiu Julan, tel.0757550074,
ulterior să se prezinte la Primărie pentru ridicarea pubelei.
Viceprimar,
Ion Boiciuc

DEȘEURI
RECICLABILE
DEȘEURI
REZIDUALE

DEȘEURI
BIODEGRADABILE

ȘTIAȚI CĂ...
În imaginile următoare vă prezentăm timpul de digestie al alimentelor:

Semințele
180 min

Fructele
15-20 min

Carnea roșie
180 min

Carnea de pui
90-120 min

Legume crude
30-40 min

Peștele
45-60 min

Legume gătite
40 min

Lactate
120 min

Zsolt Margithazi

ȘORECAR COMUN
Șorecarul comun este o specie destul de comună. Se cuibărește în
pădurea Pelegu și în dealurile Măderatului, adesea în apropiere de terenuri
agricole, mlaștini, etc.
Șorecarul comun este o pasăre de pradă. Pasărea are o lungime de 4360 cm lungime, anvergură de 100-125 cm, cu aripi lungi, coada lungă rotunjită
la vârf și cu gât scurt. Are un colorit foarte variabil. Exemplarele albe pestrițe
existente pe continent pot fi confundate cu șorecarul încălțat, acvila mică și
șerparul, însă acești șorecari au adesea pe aripă pete mari albe și dedesubt, la
încheietura aripii pete de culoare închisă. Subspecie estică (Butep buteo
vulpinus) este mai ruginie, asemănându-se cu șorecarul mare. În Europa
răsăriteană există indivizi intermediari. Au un strigăt prelung ca un mieunat,
frecvent emis: chiee. Zboară cu bătăi încete de aripi și adesea se rotește în aer
survolând solul.

Șoricar comun (Buteo
Buteo), m. egereszolyv,
Ge. Mausebussard

Pavel Pettenkoffer

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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ALEGERI PARLAMENTARE 06.12.2020
DELIMITĂRILE SECȚIILOR DE VOTARE DIN ORAȘ PÂNCOTA
Delimitare secție de votare
Nr.
sv*

145

Sediul sv

Clădire “Bucuria copiilor”,
loc. PÂNCOTA, Bulevardul
Tudor Vladimirescu, nr.22

Loc.Comp./
sat ap.

PÂNCOTA

146

Liceul Teoretic Pâncota,
loc. PÂNCOTA, Strada
Vasile Goldiș (Strada
23 August), nr.67

PÂNCOTA

147

Liceul Teoretic Pâncota,
loc. PÂNCOTA, Strada
Vasile Goldiș (Strada
23 August), nr.67

PÂNCOTA

148

149

Grădinița PN Pâncota, loc.
PÂNCOTA, Bulevardul
Avram Iancu, nr.41

Școala Gimnazială
Măderat, loc. MĂDERAT,
Nr. 336

PÂNCOTA

Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
Bulevardul Avram Iancu integral
Strada Cloșca integral
Strada Crișan integral
Strada Extravilan integral
Strada Horea integral
Strada Liliacului integral
Strada Luncii integral
Strada Mihail Kogălniceanu integral
Strada Vasile Vlădica integral
Strada 1 Mai integral
Strada Cimitirului integral
Strada Ciocârliei integral
Strada Eroilor integral
Strada Fazanului integral
Strada Gheorghe Doja integral
Strada G-ral Ion Dragalina integral
Strada Ion Creangă
Piața Libertății integral
Strada Oituz integral
Strada Primăverii integral
Strada Rândunicii integral
Strada Spiru Haret integral
Bulevardul Tudor Vladimirescu integral
Strada Văii integral
Strada Viilor integral
Strada Vasile Goldiș (Strada 23 August) (D) integral
Strada Zărandului (Strada 6 Martie) (D) integral
Strada Berzei integral
Strada Calvariei integral
Strada Cărămidăriei integral
Strada Crișului integral
Strada Gării integral
Strada Mărășești integral
Strada Mihai Eminescu integral
Strada Mureșului integral
Strada Nicolae Bălcescu integral
Strada Vasile Goldiș (Strada 23 August) integral
Strada Zărandului (Strada 6 Martie)integral
Strada Barbu Lăutaru integral
Strada Cîmpiei integral
Strada Constantin Brâncoveanu integral
Strada Decebal integral
Strada Podgoriei integral
Cartierul Satu Nou integral
Strada Soarelui integral
Strada Traian integral
integral

MĂDERAT

*Numerotarea secțiilor de votare poate suferi modificări.
** Arterele care au (D/R) sunt artere care au fost desființate sau redenumite.

INFORMAȚIA DE PÂNCOTA
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.
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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 ha pământ în Măderat și
2,80 ha pământ în Caporal Alexa. Tel.
0357404421, 0771492009.

Tel: 0758329397.

Vând motopompă. Tel:0740219221.

Vând teren arabil extravilan (pârloage), suprafața

Vând

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

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

Vând Ford Tranzit, an 2010, 2.2 Tdci (Diesel),

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

rulaj 217.000 km, putere 85CP, 4800 € .
Tel:0744667884.

Vând plantație paulownia 2,32 ha, curent trifazic

Vând mobilier terasă deosebită din Germania,

tras, fântână 30 m adâncime, proiect atelier
tâmplărie cu toate avizele plătite, 8 euro/m, P-ța
Libertății FN. Tel: 0724213096.

bandă de alergat, placă Vibro Shaper, masă pentru
masaj modernă. Tel. 0771157605.

Vând casă în Pâncota, strada principală, renovată

PANTEA ȘTEFAN FLAVIU
KINETOTERAPEUT

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.

Recuperare medicală
Recuperare ortopedico-traumatică
Terapie fascială
Kinesio taping
Masaj terapeutic

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.

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

 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.

NUMERE UTILE!
PRIMĂRIE 0257466301
0257466679
POLIȚIE
0257466314
POMPIERI 0257466357
POȘTA
0257466310
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/

