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Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat 

MESAJ LA FINAL DE AN 

 

                       Dragi pâncotani și măderătani, 
 Anul 2020 se apropie cu pași repezi de final. A fost un an cu totul special 
și atipic. Această pandemie mondială, ne-a afectat și pe noi într-o oarecare 
măsură, pe unii mai tare, pe alții mai puțin. Important este să fim tari și grijuli în 
continuare și să sperăm că scăpăm de acest “dușman invizibil”cât mai curând.  
 

 De asemenea, a fost un an încărcat și prin desfășurarea celor două tururi 
de alegeri, în septembrie cele locale iar de curând cele parlamentare. Țin să vă 
mulțumesc în special pentru susținerea în alegerile locale, atât pentru mine în 
câștigarea celui de al doilea mandat de primar, cât și pentru voturile colegilor 
consilieri locali, împreună cu care, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca 
lucrurile să meargă cât mai bine și să avem parte de o dezvoltare continuă a 
orașului nostru. La alegerile parlamentare, PSD, partidul din care fac parte, a 
avut la Pâncota un rezultat bun, motiv pentru care vă mulțumesc din nou. 
 

 În urma rezultatelor de la alegerile parlamentare, județul Arad a trimis la 
București următorii parlamentari: 
     PSD - Eusebiu Pistru- senator;  Mihai Fifor - deputat; Adrian Alda - deputat; 
     PNL - Ioan Cristina -  senator, Sergiu Bîlcea - deputat; Glad Varga -  deputat;  
     USR  PLUS - Sergiu Vlad - senator; Adrian  Wiener -  deputat; 
     UDMR - Farago Peter -  deputat; 
     AUR - Nagy Vasile - deputat.  
 Le dorim succes tuturor! Dumnezeu să ne ajute pe toți! 
 

Vă doresc tuturor Sărbători Fericite alături de cei dragi și un An Nou 
plin de bucurii și împliniri! 

                Primar, 
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 
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    Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com 

La mulți ani! 

   Sărbători  
      fericite! 

INFORMAȚIA 
                             DE  

    PÂNCOTA 

                                           ANUNȚ! 
 Gradul de incidență a îmbolnăvirilor la nivelul Orașului Pâncota a scăzut 
sub 3 la mie. Conform Hotărârii CJSU Arad nr. 85 / 15.12.2020, în perioada 16-
29 decembrie, ne vom afla sub restricțiile scenariului galben. Modificarea, dă 
dreptul restaurantelor și teraselor acestora, să se deschidă cu grad maxim de 
ocupare de 30%. Din păcate, Piața Pâncota rămâne deschisă în continuare doar 
pentru produse agroalimentare, conform HG nr. 56 / 04.12.2020. 
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Informația de Pâncota dorește o 
colaborare cu dumneavoastră. 

Astfel dacă doriți să publicați un 
articol, 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). 

CONSILIUL LOCAL PÂNCOTA 

VĂ DOREȘTE 

SĂRBĂTORI FERICITE! 

LA MULȚI ANI! 

ACȚIUNE DE CAPTURARE A ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂNI 

    O nouă acțiune de capturare a câinilor fără stăpâni și 
a pisicilor abandonate, a fost efectuată la sfârșitul lunii 
noiembrie. Acțiunea a fost solicitată de Primăria orașului 
Pâncota și a fost efectuată de o societate autorizată, în urma 
căreia au fost preluați de pe stradă 30 de câini și 10 pisici. 
Câinii au fost duși într-un țarc autorizat, de unde după o 
procedură de tratare  medicală, vor fi oferiți spre adopție. 
Îndrum pe această cale, persoanele care doresc un animal de 
companie, să adopte. 

  Am anunțat această acțiune și pe rețelele de 
socializare, unde am fost criticat pentru faptul că au fost 
ridicate de pe stradă și pisici. S-a efectuat și această acțiune 
de ridicare a pisicilor din zona blocurilor, la solicitarea 
locatarilor de blocuri, deoarece numărul pisicilor și a câinilor 
abandonați este tot mai mare, cu precădere după fiecare 
sfârșit de săptămână.  

Vom mai repeta astfel de acțiuni periodic. 

HINGHERI BUNI 
NOI SPUNEM  

NU 
EUTANASIERII 

               Viceprimar, 
              Ion Boiciuc 

2019 

2019 
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  Și anul acesta, de Ziua Națională a României 
preoții Bisericii ortodoxe din Pâncota au 

oficiat o frumoasă slujbă în cinstea zilei de 1 
Decembrie, la care au participat enoriași ai Bisericii și 
membrii ai Consiliului Local Pâncota. 
                 Cu nostalgie ne-am amintit de anul trecut, 
când de Ziua Națională a României ne-am bucurat de 
un program festiv în curtea Bisericii Ortodoxe din 
Pâncota cât și de serbarea elevilor Liceului Teoretic 
Pâncota, în Sala de spectacole din incinta primăriei. 
  Tot anul trecut ne-am bucurat de prima ediție a 
Târgului de Crăciun, unde oamenii și-au expus și 
vândut produsele făcute de ei, de programul de colinde  
și bineînțeles de întâlnirea cu Moș Crăciun, darnic și 
bun. 
 Acum în prag de sărbători, trăim cu speranța ca 
Noul An să fie mai bun cu noi și  să ne aducă sănătate. 

DECEMBRIE 2019 / DECEMBRIE 2020 

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. 

               Primar, 
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

   
 
 

   PRIMĂRIA ORAȘULUI PÂNCOTA 
vă dorește 

SĂRBĂTORI FERICITE! 
Anul nou să vă aducă numai bucurii și împliniri! 

La mulți ani! 
Viceprimar                                        Primar 

               Ion Boiciuc                  ec. Dan - Ștefan Pocrișer 



 

ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT 
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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                                     
                                                                                                                           Inspector  
                                                                                                                      Roșu Luminița 

                 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. 

                                                                                               Inspector Protecție Civilă 
                                                                                            Gheorghe Rusa 

         (Pițigoiul moțat, parus cristatus, m. bubos cinege, ge. Haubenmeise)   

 Pițigoiul moțat are o lungime de 12 cm. Se cuibărește în pădurile 
de conifere și de amestec. În orașul nostru, pițigoiul moțat este doar un 
oaspete de iarnă. El se cuibărește în scorburile trunchiurilor putrede, 
putând să-și  scobească propriul cuib. Este ușor de recunoscut datorită 
moțului înalt de pe creștet. Pe cap are pete și dungi albe și negre. Pițigoiul 
moțat este vioi, curios, adesea se apropie de om. Trăiește în porțiunea 
inferioară a coroanelor arborilor și în general în păduri tinere. Uneori se 
asociază cu pițigoiul de brădet. Are un strigăt caracteristic - un tril 
răsunător: ”gurrr” (uneori combinat cu un ”ti” subțire), ”ti-ti-ti-ti-turr”, 
repetat. 
                                                                                   Pavel Pettenkoffer 

PIȚIGOIUL MOȚAT 
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DEMNITATEA DE “FII/FIICE AI /ALE LUI DUMNEZEU” - CHEIA 
REZOLVĂRII PROBLEMELOR LUMII ACTUALE 

 „Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară” 
(Psalmul  45,1) 

 Iubiţi fraţi şi surori întru Iisus Hristos Domnul,  
 Suntem, cu mila lui Dumnezeu, înaintea slăvitului praznic al Naşterii Domnului sau al Crăciunului 
de anul acesta şi, totodată, suntem la sfârşitul unui an greu pentru cei mai mulţi dintre noi. Pandemia în 
care, încă, ne găsim, gândul la greutăţile prin care am trecut, în anul ce stă să se încheie, precum şi 
preocuparea pentru ceea ce avem de întâmpinat, în anul care vine, nu ne părăsesc, cu totul, nici de 
sărbători! Am adunat prea multe în cugetul nostru, timp de un an de zile, încât greutatea acestora ne 
împovărează, parcă, şi în momentele de sărbătoare!... 
 Să nu ne lăsăm, însă, copleşiţi de tristeţe şi de deznădejde! Crăciunul este, prin excelenţă, un 
praznic al speranţelor înnoite şi al certitudinilor mântuitoare. În zilele de sărbătoare ale Naşterii Domnului, 
se înalţă din piepturile tuturor creştinilor glas puternic de mărturisire a adevărului sfânt şi mântuitor că, 
acum două milenii, Dumnezeu a coborât pe pământ. Hristos-Dumnezeu S-a născut, după trup, prin puterea 
Duhului Sfânt, din Preacurata Fecioară Maria, a vieţuit printre noi, oamenii, ne-a cunoscut durerea şi 
bucuria, a murit pe cruce şi a înviat pentru noi. Acesta este adevărul fundamental al credinţei creştine, în 
care descoperim rostul greutăţilor vieţii, înţelegem taina asumării lor şi primim răspuns la întrebările ce ne 
frământă. 
 Hristos Domnul este „acelaşi ieri şi azi şi în veci”(Evrei 13,8). El rămâne izvorul de lumină, viaţă, 
bucurie şi nădejde şi în lumea de azi. Prin Naşterea, Viaţa, Moartea şi Învierea Sa, prin învăţătura Sa, 
Mântuitorul a descoperit lumii de atunci calea de urmat. Celor care „L-au primit”, care „au crezut în 
numele Lui le-a dat puterea să se facă fii ai lui Dumnezeu”(Ioan 1,12). Prin starea de „fiu al lui 
Dumnezeu”, dobândită prin Hristos, omul vremurilor de atunci a descoperit calea pe care să meargă. Bogat 
sau sărac, evreu sau de alt neam, bărbat sau femeie, în familie sau în societate, omul timpurilor trecute a 
aflat drumul de parcurs în viaţă; cuprins, uneori, de bucurie şi, foarte adesea, de încercări dureroase, L-a 
avut pe Hristos „pâine”, în foamea lui după adevăr, şi „apă”, în setea lui după iubire de dreptate. 
 Astăzi, aceeaşi calitate de „fiu al lui Dumnezeu”, dobândită prin Taina Botezului şi prin altoirea pe 
trunchiul numit „Hristos”, este cheia rezolvării problemelor vieţii cotidiene. A fi şi a rămâne „fiu al lui 
Dumnezeu”, după har, înseamnă a-L avea pe Hristos ca centru al vieţii şi izvor de viaţă, a avea credinţa cea 
adevărată şi a trăi în concordanţă cu aceasta, atât în viaţa de familie, cât şi la locul de muncă şi în toate 
împrejurările vieţii de zi cu zi. 
 De aceea, în aceste zile de praznic, Biserica lui Hristos se adresează tuturor oamenilor cu îndemnul 
ca aceştia să-şi păstreze sau să-şi regăsească demnitatea de „fii (fiice) ai (ale) lui Dumnezeu”, fapt ce 
implică recunoaşterea lui Dumnezeu ca Tată, a Bisericii ca mamă şi a noastră ca fii şi fiice ai Tatălui 
Ceresc, în Biserica lui Hristos. 
 Certitudinea aceasta – că „Dumnezeu este cu noi!” (Matei 1,23) – să nu ne părăsească nici o clipă, 
având mereu în minte şi în inimă cuvântul psalmistului, care zice: „Domnul este luminarea mea şi 
mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele, de cine mă voi 
înfricoşa?”(Psalmul 26, 1-2). 
  Dragostea lui Dumnezeu s-a revărsat cu putere asupra lumii, prin Naşterea lui Hristos la 
Bethleem, şi, de atunci, ea nu încetează a îmbrăţişa pe tot omul! Rămâne ca şi omul să răspundă cu 
dragostea lui deplină şi sinceră faţă de Dumnezeu. Aşa făcând, povara vieţii omului va fi totdeauna uşoară 
şi bucuria va străluci pe faţa lui! Va cunoaşte lucrarea lui Dumnezeu în viaţa lui şi va zice, precum, 
odinioară, acelaşi psalmist: „Cine este Dumnezeu mare, ca Dumnezeul nostru? – Tu eşti Dumnezeu, Care 
faci minuni!”(Psalmul 76,13). Mărire Ţie, în vecii vecilor! Amin. 
 
          Preot dr. Flavius Ardelean 
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SĂNĂTATEA ÎN SEZONUL RECE 

ȘTIAȚI CĂ…. 

Cum să ne păstrăm sănătatea în sezonul rece 
 

1. să consumăm alimentele cu grijă (la o temperatură moderată): 
- supe cu multe legume 
- ceaiuri fără zahăr (menta, sunătoarea, echinaceea și mugurii de aloe 
vera) 
- fructe de sezon (cel puțin două porții/zi) 
2. să ne hidratăm corespunzător 
3. să folosim vitamina C (doza zilnică recomandată pentru un adult este de aprox. 70-90mg) din: 

- citrice 40 mg/100g  
- ardei iute 50 mg/100g 
- gel de aloe vera 67 mg/120g 

4. sport și mișcare 
 Sunt patru plante indispensabile pentru viața omului: 
grâul, strugurii, măslinele și planta de aloe. Prima hrănește, a 
doua bucură inima omului, a treia aduce armonie și a patra te 
face sănătos. 
 Rolul gelului de aloe vera oferă detoxifierea 
organismului, stimularea regenerării celulare și a sistemului 
imunitar, având efect puternic antibacterian – antiviral. 
Alina Tudose, consultant în stil de viață sănătos 
www.alinatudose.com  . 
                                                                                                                   

Alina Tudose 

Zsolt Margithazi 

100  CALORII 

FRUCTE CU PUȚINE CALORII 100 g 



  
LOCALITATEA 

                  
RECICLABIL – PUBELA GALBENĂ 
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S.C. ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA S.R.L. 



              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 25300 m2 ( 2,53 ha ), terenul se afla chiar 
la marginea orasului Pâncota, este Teren agricol 
cu posibilități de a se face intravilan, este 
îngrădit cu plasa de sârmă, plantat cu pomi 
paulownia, curent trifazic,fântâna 30 metrii 
adâncime , toaleta, foișor, proiect pentru atelier 
tâmplărie.Accept schimb cu casa in Pancota , 3 
camere, gaz, apa, renovată recent.                   

  Tel: 0724213096. 
Vând casă în Pâncota, strada principală, renovată 

total, ocupabilă imediat, 3 camere 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 apartament cu 2 camere, str. Gării, Bl. G, 
et.1. Tel.0756310215. 

 Vând țiglă mică (solzi de pește), 1200 buc.  
   Tel. 0758614455. 
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      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/  

 

Alina Tudose, consultant în stil 
de viață sănătos vă recomandă: 
- produse de îngrijire a pielii,  

- detoxifiere,  
- controlul greutății, 
- uleiuri esențiale.  

Produsele sunt certificate de 
Consiliul Științific Internațional 

pentru Aloe. 
 

Telefon: 0745489266 / Email: 
tudose4alina@gmail.com 

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 mobilier terasă deosebită din Germania, 
bandă de alergat, placă Vibro Shaper, masă 
pentru masaj modernă. Tel. 0771157605. 
 Vând cuier-vestiar, o canapea extensibilă și o 
masă extensibliă. Tel.0754783408.  


