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                                         DE  

        PÂNCOTA 

 

SITUAȚIA BUGETULUI ORAȘULUI PÂNCOTA PE ANUL 2020 

VENITURI TOTALE (lei)  14.085.461 Procentual 
Impozite și taxe locale 5.041.217 36% 

Cote defalcate din imp. pe venit și sume TVA 7.225.010 51% 
Fonduri Guvernamentale și Europene  

nerambursabile 
1.819.234 13% 

  În cele ce urmează, doresc să vă prezint situația bugetului 
orașului Pâncota pe anul 2020. 

CHELTUIELI TOTALE (lei)  14.025.449 Procentual 
Investiții și Reabilitare: Reabilitare și        

modernizare străzi, Construire Corp Școală,         
Construire Grădiniță, Cișmea publică,      

Modernizare iluminat public, Extindere      
infrastructură apă, Bază de sport, Așezământ 

Cultural, Reabilitare Centru de Sănătate,  
Amenajare parcări, alei și altele 

  
  

4.011.002 
  

  
  

28,6% 

   Lucrări pe Domeniul public, Obiecte de    
inventar, Corespondență, Iluminat public + 

clădiri publice, Alte utilități, Carburanți, 
Funcționare, Centru de zi, Întreținere clădiri, 

Studii topografice, Studii de specialitate,  
Protecția Mediului 

 
 

2.463.477 

 
 

17,6% 

Cheltuieli funcționare administrație publică, 
Furnituri, Comunicații, Întreținere programe și 

aparaturi, Pază și Protecție, Transport,  
Mentenanță, Materiale diverse, Servicii 

S.V.S.U. și S.P.C.L.P. 

 
 

2.398.019 

 
 

17,1% 

Cheltuieli salariale – functionari publici și      
personal contractual 

2.651.171 18,9% 

      Cheltuieli salariale cu Persoane cu     
handicap și Asistenți personali ai persoanelor 

cu handicap 

 
1.630.841 

 
11,3% 

Cheltuieli cu învățământul 702.161 5% 
Sport 158.038 1,13% 

Asistență socială 10.740 0,1% 

               Primar, 
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

 Față de cele prezentate mai sus, de remarcat faptul că procentul 
de 28,60% utilizat în investiții și reparații din totalul bugetului, reflectă 
o bună utilizare a fondurilor publice.  

 Aflându-ne la început de 
an, vă urez să aveți parte de un 
an 2021 plin de împliniri 
sufletești și profesionale, cu 
sănătate și bucurii! 
 Anul 2020 a fost un an 
greu pentru noi toți, din cauza 
acestei pandemii, cu care ne 
confruntăm. A fost un an cu 
multă muncă, cu situații noi, însă 
și cu rezultate bune. 
 Țin să mulțumesc 
colegilor din Primărie pentru  
colaborare, consilierilor locali cât 
și dumneavoastră pentru 
înțelegere și susținere.   
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LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CASA MORTUARĂ 

 Deschiderea Centrului de vaccinare anti-COVID 19 
Pâncota a fost amânată! 
 Centrul de vaccinare a fost pregătit în clădirea 
Centrului de zi pentru copii - str. Luncii nr.2/A.  
 Inițial, ni s-a solicitat ca spațiul să fie pregătit pentru 
data de 15 ianuarie. După o întâlnire cu medicii zonei 
arondate, s-a stabilit și personalul medical care ar fi urmat să 
activeze aici. Însă zilele trecute am fost anunțați că 
deschiderea centrului s-a amânat fără a se comunica o dată 
ulterioară, din surse neoficiale, probabil pentru mijlocul lunii 
februarie. 
  

  La finele anului s-au efectuat 
lucrări de reparații la Casa mortuară 
(capelă), fiind înlocuit în totalitate  
acoperișul acesteia. Astfel prima etapă de 
reabilitare a fost încheiată, urmând ca în 
viitorul apropiat  să fie închise părțile 
laterale ale terasei și alte lucrări de 
recondiționare necesare. 
                                               Primar, 

ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

CENTRUL DE VACCINARE ANTI-COVID 19 LA PÂNCOTA 

      Inspector,  
Gheorghe Rusa 

RECOMANDĂRI PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI ȘI 
REDUCEREA PAGUBELOR PROVOCATE DE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ 

 Recomandările Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad (adresa  nr 
505/14.01.2021) pentru reducerea răspândirii Pestei Porcine Africane: 
1. Este absolut necesar ca toți crescătorii de porci să anunțe medicul veterinar despre orice caz de 
îmbolnăvire sau moarte a animalelor din gospodărie și să respecte cu strictețe următoarele: să nu vândă/
cumpere porcine fără acordul medicului veterinar, să utilizeze echipamente de protecție, să nu lase porcii 
în libertate, cu posibilitatea de contact cu porcii mistreți, să evite contactul cu oameni și materiale 
contaminate provenite din gospodării/exploatații /zone contaminate, să evite deplasările în zone afectate de 
PPA, să nu cumpere carne și produse din carne de porc din locuri neautorizate sanitar veterinar, să anunțe 
medicul veterinar intenția de a sacrifica porcinele, să nu depoziteze și /sau comercializeze carne provenită 
de la animale suspecte de boală, să anunțe medicul veterinar cu privire la nașterea animalelor din 
gospodărie în vederea identificării și înregistrării animalelor în baza națională de date. 
2. Pentru reducerea pagubelor economice rezultate din uciderea animalelor în gospodăriile populației (GP) 
afectate se pot acorda despăgubiri, în conformitate cu legislația în vigoare, dacă au fost respectate 
următoarele condiții: animalele afectate de boală s-au născut în gospodărie sau au fost achiziționate cu 
documente sanitare veterinare și au fost identificate și înregistrate în baza națională de date de către 
medicul veterinar concesionar, nu au fost înstrăinate/vândute animale de exploatație fără documente 
sanitare veterinare, nu au fost sacrificate animale și comercializate fără înștiințarea medicului veterinar 
concesionar; 
3. Obiectivele propuse pot fi atinse doar în condițiile în care proprietarul colaborează strâns cu medicul 
veterinar din circumscripție și reprezentanții D.S.V.S.A. Arad pentru identificarea sursei de boală și 
stabilirea datei aproximative a intrării bolii în gospodărie.  
 Biroul Agricol 
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INFORMARE 
PRIVIND PRELUNGIREA TEREMENULUI DE ELIBERARE A CĂRȚILOR DE 

IDENTITATE 

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

CIȘMEAUA PUBLICĂ FUNCȚIONALĂ ȘI IARNA 
 Așa cum am mai informat și în numărul 
10/2020 al Informației de Pâncota, în urma unui 
proiect s-a efectuat un foraj de 90 m adâncime și 
a fost amenajată în fața Parcului central al 
orașului nostru, cișmeaua publică prevăzută cu 
sisteme de filtrare.  
 Cișmeaua este funcțională, mai mult 
aceasta funcționează și în perioada de iarnă, la 
temperaturi de sub 0 grade, apa fiind angrenată de 
pompele care asigură furnizarea apei, astfel încât 
înghețul nu afectează funcționarea cișmelei. 
 De asemenea vă anunțăm că au fost 
refăcute analizele de laborator privind calitatea 
apei,  rezultând proprietăți foarte bune ale apei.  

 Prin adresa nr.219/13.01.2021 transmisă de către Primăria orașului 
Pâncota din partea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului 
București prin Serviciul Public Comunitar de Evidență a persoanelor al 
Județului Arad, ni s-a comunicat faptul că începând din 12.01.2021 pentru o 
perioadă de aproximativ 30 de zile, cărțile de identitate se vor procesa - elibera 
cu o întârziere față de termenul de o săptămână cu care am fost obișnuiți.  
  Potrivit O.U.G. 97/2005 termenul de eliberare al actelor de identitate este de 30 de zile. 
 Având în vedere evoluția situației existente la nivel național, precum și măsurile dispuse pentru 
diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
396/15.05.2020 a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele  măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID–19 care, la art. 4 alin (5) reglementează că valabilitatea documentelor 
eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se 
menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei 
stări. 
 Menționăm faptul că activitatea Serviciului Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei orașului 
Pâncota își desfășoară activitatea în același ritm, întârzierea eliberării actelor de identitate, fiind generată de 
problemele tehnice apărute în procesul de tipărire a cărților de identitate la nivel național. 
 Actul de identitate valabil va fi lăsat în posesia titularului, fapt pentru care la cerere se reține o 
copie a acestuia pe care solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate. 
 Precizările enunțate nu se aplică și cererilor pentru eliberarea cărților de identitate provizorii, 
acestea urmând să fie soluționate în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare aferente 
domeniului evidenței persoanelor și în termenele stabilite la nivelul fiecărui serviciu public comunitar de 
evidență a persoanelor.                                           
                                                                                                                             Inspector, 
                                                                                                                            Edit Weisz 

               Primar, 
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

 

       Informația de Pâncota dorește o colaborare cu dumneavoastră. Astfel dacă doriți să publicați un 
articol, 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). 



 

COLNDĂTORII ON - LINE RĂSPLĂTIȚI DE MOȘ CRĂCIUN 
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 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). Pentru mai 

multe informații vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: 
informatiadepancota@yahoo.com  și nr de tel. 0748219294. 

 Dacă în 2019 copiii au avut ocazia să-l întâlnească pe Moș 
Crăciun la Târgul de Colinde, organizat de Primăria Orașului 
Pâncota, în decembrie anul trecut datorită pandemiei, Moș Crăciun 
i-a invitat pe copii să-l colinde on-line, folosind o rețea de 
socializare, pagina “Copiii din Pâncota și Măderat vestesc 
bucuria sărbătorilor”.  
 Copiii au fost răsplătiți fiecare în parte cu câte  un cadou.  
 Acțiunea a fost destinată copiilor cu vârsta de până la 14 
ani din Pâncota și Măderat. 
 Pe această cale le mulțumim copiilor pentru frumoasele 
colinde! 

PRIMELE INTERVENȚII DE DESZĂPEZIRE DIN ACEASTĂ IARNĂ 

Viceprimar, 
Ion Boiciuc 

 În urma ninsorii căzute în a doua săptămână a lunii 
ianuarie, am intervenit cu utilajele din dotare, pentru ca traficul 
din oraș să se desfășoare în siguranță. 
 S-a intervenit cu un tractor și 
un buldoexcavator  adaptate cu lame 
de deszăpezire, pe aproape toate 
străzile din Pâncota și Măderat. 
Totodată în majoritatea intersecțiilor și 
pe străzile care sunt în urcare/coborâre 
s-a intervenit cu material antiderapant.  
 Facem un apel tuturor 
cetățenilor la implicarea fiecăruia 
dintre noi, astfel încât, spațiul din fața 
locuințelor, a scărilor de bloc, a societăților comerciale, să fie 
curățate și întreținute corespunzător. 

PIAȚA DIN PÂNCOTA REDESCHISĂ PARȚIAL 

 Începând din data de 9 ianuarie Piața din Pâncota a fost 
redeschisă și pentru celelalte tipuri de produse.   
             Piața de animale rămâne în continuare închisă. 
 Activitatea în piață se desfășoară cu respectarea măsurilor 
de prevenire și combatere a efectelor pandemiei precum și unele 
măsuri de relocare a unor comercianți, pentru a asigura distanțarea 
fizică! 
 Piața va funcționa în regim de piață volantă, în conformitate 
cu prevederile Ord. 335 / 2020, Hot. CJSU Arad nr. 82 și 84 / 
2020, respectiv Hot. CLSU Pâncota nr. 1 /2021. Primar, 

ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

               Primar, 
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 
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PREZENTUL 
Pe-aici sunt doruri mari 
și munții-s scunzi 
Eu ți le spun 
Știind că tu le-auzi. 
 

Pe-aici suntem atât: 
doar Tu și Eu 
O lacrimă căzând 
din Dumnezeu. 
 

Pe-aici ne prinde timpu-n 
șoapte reci 
Miroase a poeme 
și-a-mbrățișări pe veci. 
 

Pe-aici e cer senin 
și te aștept 
Doar îngerii mai vin 
și bat în piept. 
 

     Pe-aici e timpul copt 
     și ceru-i mic 
     Mușc din tăceri 
     și-am dreptul la nimic. 
 

     Pe-aici lumina 
     o aprind din Rai 
     Tu vii și pleci 
      și-aș da orice să stai! 
 

CINTEZĂ  LA PÂNCOTA 

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

 Cinteză (Fringilla coelebs) se cuibărește în pădurile cu frunze căzătoare cât 
și  în cele de conifere, în grădini și parcuri. Cinteza migrează  în masă, din nordul și 
NE Europei. Cuibul cintezei este bine camuflat cu mușchi și licheni.  
  Masculul este viu colorat, femela și tinerii, de un maro – gri șters cu nuanță 
verzui, pe aripi au două dungi albe pronunțate și pe rectricele exterioare, iar târtița 
este de culoare verzuie.  
 Cântă intens având un glas sonor. Cântecul constă în sunete melodioase și 
puternice, care scad în intensitate și se termină cu un ciripit; uneori în final mai 
adaugă un chic asemănător cu cel de ciocănitoare. În timpul zborului, scoate un  
iup scurt șii jos. Un strigăt comun este un finc - finc metalic. Altul este așa - 
numitul strigăt de ploaie: rrii repetat și prelung; are de asemenea, un hiip (uneori în 
combinația: hiip - finc - finc-finc. Tinerii  au un glas ca al vrabiei de casă. 
                                                                                                      Pavel Pettenkoffer 

  Pe-aici prezentul 
   trece galopând 
   Chemarea mea 
   te locuiește-n gând. 
 

   Pe-aici iubirea 
   se scrie pentru noi 
   La mine-i iarnă 
   și la tine-i joi. 
 

   Pe-aici de-a pururi 
   fi-vei numai tu 
   Izbânda sfântă 
   dintre da și nu. 
 

   Pe-aici mai sunt 
   atâtea de trăit 
   Îți las Cuvântul 
   semn că te-am iubit. 

         Laura Moț 

La Primăria orașului Pâncota, 

Compartimentul Stare Civilă, în cursul 

anului 2020 au fost înregistrate un nr. de 

96 de decese, 49 de căsătorii, 15 

transcrieri de nașteri și 5 divorțuri pe cale 

administrativă.                          

 Inspector,                                                                                                                   

Melinda Novak 

   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 

INFORMARE 
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NOUL AN - NOUL TU  

ȘTIAȚI CĂ…. 

 Resetează-ți mintea, 
 corpul și sufletul în noul AN 
A fost un an interesant pentru 
toți și încă ne adaptăm noilor 
vremuri pe care le trăim, dar 
ceea ce știm cel mai bine este 
ca trebuie să avem în 
continuare grijă de noi și de 
sănătatea noastră mai mult 
decat orice și mai mult decât 
oricând. Tu ești cel mai 

important obiectiv, cea mai importantă persoană și 
cel mai frumos proiect pe care îl ai în viața ta. 

Ai grijă de mintea ta!  
Cu tot ce se întamplă în jurul tău, poate să te 

defocuseze de aceea prima care are nevoie de un 
reset este mintea ta. 

Notarea obiectivelor pe hârtie poate avea un 
efect terapeutic – știi că nu vei uita nimic, deoarece 
totul este scris acolo și n-o să te mai neliniștească 
faptul că trebuie să le ții minte mereu. Dacă sunt 
foarte multe sau mari, împarte-le în scopuri mai 
mici. Pentru relaxare alege o ceașcă de ceai aloe 
blossom herbal tea care încălzeste corpul și 
relaxează mintea și inima. 

Zsolt Margithazi 

      Ai grijă de corpul tău! 
Cu toții știm că o minte sănătoasă trebuie 

să fie susținută de un corp puternic și sănătos. Și 
mai știm cât de important este, în această perioadă, 
să sprijinim din plin sistemul imunitar. Iar primul 
pas în acest sens este alimentația corectă. Asigura-
te că introduci în meniul tău zilnic cât mai multe 
fructe și legume. Dacă fructele și legumele nu intră 
în topul preferințelor tale alimentare, poți apela 
la Forever Supergreens în fiecare dimineață, la 
micul dejun. 
      Ai grijă de sufletul tău! 
 Împacă mintea cu corpul, apoi oferă-i 
sufletului răsfațul pe care îl merită. Nu trebuie să 
ai un motiv anume ca să te delectezi citind câteva 
pagini din autorul preferat, urmărind filmul pe care 
îl așteptai de mult, pictând, desenând, plimbându-
te prin parc, făcând yoga sau meditație/rugăciune 
ori ducându-te la masaj. 
 Acum ești pregătit pentru noul an și pentru 
a atinge toate obiectivele pe care ți le propui la 
început de an! 

                                                                                       
Alina Tudose, consultant în stil de viață sănătos!                                                                                       

www.alinatudose.com. 
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S.C. ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA S.R.L. 

ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC  STRAJA 
SUCURSALA PÂNCOTA 

OFERĂ CHIAR DE LA ÎNSCRIERE  
- O GAMĂ DIVERSIFICATĂ DE ÎMPRUMUTURI CU DOBÂNZI ATRACTIVE; 
  - ACCES RAPID LA ÎMPRUMUTURI PENTRU SALARIAŢI, PENSIONARI SI ALTE          

 CATEGORII DE PERSOANE : MICI INTREPRINZĂTORI, PFA, FERMIERI, etc ; 
  - ÎMPRUMUTURI ÎN MAXIM 84 RATE FIXE, CU GIRANŢI ȘI FĂRĂ GIRANŢI ; 

  - Ajutoare sociale la evenimente din viaţa membrului: căsătorie, naştere copii, majorat, nuntă 
argint/aur și intervenţii chirurgicale ; 

 - Ajutor NERAMBURSABIL în caz de deces pentru titular şi extins: soţ/soţie, mamă/tată, persoană 
aflată în întreţinere; 

- Dobânzi ATRACTIVE, neimpozabile şi acordate anual  pentru fondul  social depus; 
     - POSIBILITATEA CONSTITUIRII DE ECONOMII PENTRU MEMBRII MINORI ; 

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE vizitaţi site-ul nostru : www.carstraja.ro ,  
SAU ne puteți contacta la următoarele numere de telefon : 

- C.A.R. STRAJA : LUPENI,STR.T.VLADIMIRESCU, NR. 82 (HD) – Tel. 0254506020 
- AGENŢIA PÂNCOTA; PÂNCOTA, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.47 -Tel. 0357423824 

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



             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 cu 2 camere, str. Gării, Bl. G, 
et.1. Tel.0756310215. 
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              NUMERE UTILE! 

       PRIMĂRIE    0257466301           
                    0257466679                                                             

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

  
LOCALITATEA 

                  
RECICLABIL – PUBELA GALBENĂ 

SEMESTRUL I   -  AN  2021 
 

PÂNCOTA 

și 

MĂDERAT 

  

SĂPTĂMÂNA 

  

2 

  

4 

  

6 

  

8 

  

10 

  

12 

  

14 

  

16 

  

18 

  

20 

  

22 

  

24 

  

26 

  

MIERCURI 

  

06 
Ian 

  

20 
Ian 

  

03 
Feb 

  

17 
Feb 

  

03 
Mar 

  

17  
Mar 

  

31 
Mar 

  

14 
Apr 

  

28 
Apr 

  

12 
Mai 

  

26 
Mai 

  

09  
Iun 

  

23 
Iun 

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/  

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

  Tel. 0746007559. 
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.  

 

 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 nouă pentru agricultură și 
furnir mahon și nuc. Tel: 0740219221. 

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


