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EXTINDEREA SERVICIILOR MEDICALE DE SPECIALITATE
ÎN ORAȘUL PÂNCOTA
Una din cele mai importante demersuri în domeniul sănătății în orașul
nostru a fost transformarea birourilor din fosta clădire a Finanțelor Publice în
cabinete medicale, clădire denumită astăzi CENTRU DE SĂNĂTATE PÂNCOTA.
În momentul de față, în partea dreaptă a acestei clădiri, funcționează 6
specialități medicale, din cadrul Medlife-Genesys, respectiv: cardiologie, ORL,
ginecologie, psihiatrie, neurologie, dermatovenerologie și recoltare probe
biologice.
Partea stângă a clădirii, formată din două holuri, 6 cabinete medicale și
un grup sanitar, sunt disponibile pentru a fi închiriate tot cu scop medical.
În dorința de a formula un caiet de sarcini cât mai aplicat nevoilor celor
interesați a închiria aceste spații, organizăm

CONSULTARE PUBLICĂ
cu persoanele specializate în domeniul sănătății: MEDICI, ASISTENȚI,
KINETOTERAPEUȚI, alte tipuri de specialiști în acest domeniu, care au
nevoie de spații pentru activitățile de specialitate.
Consultarea va avea loc în data de 2 martie 2021, orele 14.00 la
sediul Primăriei Oraș Pâncota.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer
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Numere utile: Primărie 0257466301, 0257466679, Poliție 0257466314; Pompieri
0257466357; Poșta 2257466310; Stație Apă Pâncota 0257466348; 0257467510.

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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IMPORTANȚA RECICLĂRII
Față de anii anteriori, în anul 2020 colectarea deșeurilor selective s-a desfășurat mult mai bine.
Conform normelor impuse de UE, în anul 2020, procentul de colectare selectivă a fost de 60% pentru
fiecare unitate administrativ teritorială din România.
Orașul Pâncota a reușit selectarea deșeurilor în procent de aproape 30%, un procent foarte bun, atât
față de anii precedenți cât și în comparație cu majoritatea comunelor și orașelor din țară. Totuși
neîndeplinirea procentului impus ne-a obligat la achitarea unei taxe de mediu de 24.900 lei, achitată zilele
trecute către Agenția Fondului de Mediu București.
Așadar, facem apel la toți cetățenii orașului, de a respecta cât mai serios triajul deșeurilor în cele 3
pubele din dotare și foarte important de a depozita recipienți de sticlă pe care periodic să le aducă la
punctele de colectare special amenajate în Pâncota și Măderat.
În ceea ce urmează, vă readucem la cunoștință modalitatea de sortare:
PUBELA MARO - DEȘEURI BIODEGRADABILE
Vineri, Sâmbătă: PÂNCOTA; Sâmbătă: MĂDERAT
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 (frunze, crengi mărunțite, resturi de flori).
PUBELA NEAGRĂ - DEȘEURI REZIDUALE
Luni: PÂNCOTA; Marți: PÂNCOTA și MĂDERAT
Deșeurile reziduale: reziduri 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
Miercuri: PÂNCOTA și MĂDERAT, la 2 săptămâni
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 sucuri, 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;

STICLĂ

STICLĂ

Containerele pentru STICLĂ din orașul nostru le găsiți în următoarele locații:
PÂNCOTA: Parcare Stadion ( str. N. Bălcescu, nr.20)
Lângă fosta Moară ( str. Gării, nr.10)
MĂDERAT: Strada 1 (prima dinspre Mâsca)
Strada 6 ( la ieșire spre Agrișu Mare)
Viceprimar,
Ion Boiciuc

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
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IMPOZITE ȘI TAXE
Impozitele și taxele locale pentru anul 2021 au fost stabilite la același
nivel ca anul trecut, fiind indexate doar cu rata inflației, respectiv 3, 8%, conform
legii.
Compartimentul Impozite și Taxe Locale a început emiterea Deciziilor de
impunere pentru anul 2021, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și
transmiterea acestora către dumneavoastră, cu confirmare de primire, prin Poșta
Română. Comunicarea actelor administrativ fiscale este obligatorie, conform
Codului de Procedură Fiscală, și vă este utilă, dându-vă posibilitatea verificării corectitudinii bunurilor
declarate la Primărie de către dumneavoastră în vederea impunerii.
Notificările de plată atașate Deciziilor de impunere vă informează în legătură cu restanțele din anii
anteriori, totalul de plată, accesoriile (majorările) aferente debitelor neachitate în termen, precum și
bonificația acordată de către Primărie în urma achitării integrale a debitelor până la data de 31.03.2021.
Este posibil ca la data primirii Deciziilor de impunere, dumneavoastră să fi achitat aceste impozite,
prin urmare nu trebuie să vă îngrijorați sau să vă deplasați la sediul Primăriei, decât în cazul în care, în
urma verificării acestora, aveți unele nelămuriri sau corecții de solicitat. Informații cu privire la actele
administrativ fiscale transmise de primăria Pâncota pot fi solicitate și telefonic la numerele de telefon ce
apar în partea superioara a Deciziilor de impunere . Toate corecțiile se fac pe baza unor documente
justificative care trebuie prezentate în copii la Compartimentul Impozite și Taxe al Primăriei.
Vă mulțumim pentru simțul civic de care dați dovadă prin achitarea impozitelor și taxelor. Vă
îndemnăm să achitați aceste sume până la data de 31.03.2021 pentru a beneficia de bonificația de 10%, iar
dacă nu este posibil, respectați cele două termene de plată 31.03.2021, respectiv 30.09.2021, pentru a nu fi
nevoiți să achitați sume în plus, sume ce reprezintă majorări de întârziere, calculate conform legii.
Achitarea impozitelor și taxelor locale se poate face la casierie instituției în numerar sau cu cardul
cât și prin virament bancar, în conturile menționate în Decizia de impunere, deschise la Trezoreria Ineu,
jud. Arad.
Inspector superior,
Dana Marincaș

ACȚIUNI DE CURĂȚARE ÎN CIMITIRUL EVREIESC DIN PÂNCOTA
Cimitirul evreiesc din Pâncota, este situat între cimitirele
bisericilor ortodoxe și penticostale, respectiv în partea de Est a
Capelei Mortuare și se întinde pe o suprafață de peste 2000 mp.
Aici, în lipsa moștenitorilor celor înmormântați, nu s-au
mai întreprins acțiuni de curățenie sau întreținere de foarte mulți
ani. Având în vedere starea tot mai degradată de la un an la altul,
am luat legătura cu președintele Asociației ”Comunitatea Evreilor
(M) Arad”, în persoana d-lui Raoul Vizental. În urma discuțiilor
pe această temă, am convenit la încheierea unui Acord de
colaborarea între Primăria Orașului Pâncota și asociație, având ca
obiect principal, curățarea vegetației. Acest demers, îl consider atât
o datorie civică cât și una morală față de cei înmormântați aici.
Zilele trecute am demarat prima acțiune de curățenie. În
funcție de starea vremii, pe parcursul următoarelor săptămâni vom
continua aceste lucrări, astfel încât până în primăvară, la revenirea
vegetației, cimitirul să aibă un aspect cât mai bun.
În cazul în care există persoane interesate de a sprijini prin
muncă voluntară aceste activități, îi rugăm să sune la primărie
pentru a afla zilele în care vom repeta aceste acțiuni.
Primar
ec. Dan - Ștefan Pocrișer
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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PROIECT VIP PLUS
Pe data de 27 ianuarie a.c., Primăria Orașului Pâncota a semnat
acordul de colaborare privind derularea proiectului VIP PLUS ”Voluntariat
– Inițiative– Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate
copiilor din comunitățile vulnerabile”. Proiectul este demarat de către
DGASPC Arad în colaborare cu Centrul de Îngrijire de Zi din orașul nostru,
aflat în subordinea Primăriei Orașului Pâncota. Acest
proiect se derulează pe o perioadă de 2 ani.
Suntem bucuroși să participăm la acest proiect
adresat copiilor din orașul nostru proveniți din familii
nevoiașe. Aceștia deja înscriși în Centru de Zi Pâncota,
vor participa la activități educative și recreative, prin care
urmărim în special prevenirea și combaterea abandonului
școlar și o mai bună integrare în societate.
Am convingerea că implementarea acestui proiect,
VIP PLUS, va fi un succes și se va dovedi un exemplu de
bună practică.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE
- Cerere tip

- Copie CI
- Copie certificat constatator
- Copie CUI
- Copie contract de închiriere a spațiului
- Taxa achitată la casieria Primăriei (80 lei pentru eliberarea unui acord nou și 40 lei pentru eliberarea unei
prelungiri de acord)
Inspector,
Sanda Hanga

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC PÂNCOTA
PÂNCOTA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.69, JUD. ARAD 479/1997,
CUI 4683070, TEL: 0742249324
Casa de ajutor reciproc oferă servicii de economii şi împrumuturi membrilor în vederea sprijinirii şi
întrajutorării financiare a acestora:
- Încurajarea membrilor pentru economisire în fondul lor social şi protejarea acestor fonduri
împotriva pierderilor sau devalorizări.
- Acordarea, cu aceleaşi condiţii, de împrumuturi membrilor şi asigurarea recuperării lor, conform
contractelor încheiate.
- Când vreţi să luaţi un împrumut cu dobânzi competitive, cu formularistică simplă, şi să aveţi parte
de promptitudine, de deservire prietenoasă şi de încredere.
- Protejarea fondului social împotriva inflaţiei - Dobânzi 1 - 5% pe an cu capitalizare anuala.
- Împrumuturi cu dobânzi atractive şi fără costuri ascunse.
- Împrumuturile se pot achita mai repede fără plata comisioanelor penalizatoare.
Poate deveni membru orice persoană fizică cu domiciliu stabil şi loc de muncă în România.
Orice membru poate solicita un împrumut, dacă a depus la fond social minim 3 luni, cererea trebuie
făcută în scris pe formularul de împrumut iar împrumuturile vor fi garantate cu giranţi.
Dobânda la fond social este calculată anual şi transferată la fond social în ultima zi a anului si este
scutita de impozit, conform Codului fiscal (art.65 al.2 lit. c^1).
CONSILIUL DIRECTOR: VARGA IOAN - președinte, NEGRU VIORICA - contabil,
OLTYAN MONA - casier
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ALEGE SĂ FII FERICIT!
Shawn Achor, cercetător la Universitatea Harvard și autor al
bestseller-ului ”Avantajul fericirii”, sustine ca tot ce ai învățat până
acum despre relația dintre succes și fericire este greșit și reprezintă
motivul principal pentru care eșuezi în a-ți îndeplini obiectivele.
Achor a accentuat faptul că în zilele noastre, ne lovim de o
gândire tot mai greșită, la nivel global – aceea de a lega fericirea de un
anumit țel sau obiectiv.
Gândește-te puțin. Ai fost cu adevărat fericit după o promovare
în carieră, după ce ți-ai luat o mașină nouă sau după ce ai slăbit 10 kilograme? Nu poți numi asta fericire.
Nu funcționează pentru că este o stare de euforie temporară. Odată ce obții astfel de lucruri, îți dorești altele
pe care le asociezi cu starea de fericire. Și așa mai departe.
”La Harvard, am observat că pe masură ce o persoană își stabilește obiective de atingere a
succesului pentru următorii 5 ani, nivelul de fericire al acesteia stagnează. Însă nivelul de fericire crește
atunci când ajută pe altcineva să își dezvolte viața socială, să o inspire și îi sporește motivele pentru a fi
recunoscătoare”, susține Achor.
Tot el a afirmat că ”Dobândirea fericirii presupune o schimbare de mentalitate. Dacă observăm
lumea prin aceleași gânduri prea mult timp, creierul nostru va păstra modelul de gândire.” Achor și echipa
sa de cercetători au descoperit că fericirea poate fi o alegere. Mai important decât atât, atunci când alegi să
fii fericit, toți indicatorii succcesului se îmbunătățesc și reușitele își fac loc în viața ta. El susține că
inteligența și abilitățile tehnice contează în atingerea succesului doar în proporție de 25%. Ceilalți 75% sunt
dați de optimism, încredere în sine, relații sociale și capacitatea de controlare a stresului.
Așadar, conform specialistului, este mai important să investim în noi, în atitudinea și modul de
gândire, în dezvoltarea personală și în relațiile cu ceilalți, pentru că, în cele din urmă, acestea ne aduc starea
de fericire care potențează succesul.
Puterea recunoștinței, eu Alina Tudose de când practic recunoștința, viata mea s-a schimbat
semnificativ.
Achor a declarat că el și echipa sa au petrecut ani în șir cercetând modul prin care oamenii își pot
crește nivelul de fericire și, implicit, și șansele de a avea mai mult succes. Iar cercetarea lor a dus la o
descoperire uimitoare: imensa putere a recunoștinței.
”Am rugat un grup de persoane să scrie pe o hârtie trei lucruri pentru care sunt recunoscătoare în
fiecare zi. Până în ziua a treia, oamenii scriau aceleași trei lucruri de fiecare dată și nu observau nici o
schimbare în viața lor. Însă dacă te gândești și scrii trei lucruri diferite în fiecare zi, timp de 21 de zile,
funcționează.”
Specialistul susține că acest exercitiu antrenează creierul să scaneze zilnic lucruri bune și aspecte
pozitive ale vieții. Participanții au scris nu doar câte trei lucruri pentru care sunt recunoscători zilnic, ci și
de ce. Achor susține că a scrie motivele este la fel de important ca a scrie lucrurile pentru care ești
recunoscător.
Alina Tudose, consultant în stil de viață sănătos
www.alinatudose.com

INFORMARE
Primăria Orașului Pâncota obișnuiește să felicite persoanele care sărbătoresc împlinirea a 50 de ani
de căsătorie.
Pe parcursul primului mandat de primar, pe baza evidențelor din Registrul Căsătoriilor, am avut
bucuria să felicit 22 de familii care și-au aniversat această frumoasă vârstă de conviețuire de 50 de ani, însă,
am constatat că sunt familii care și-au încheiat căsătoria în alte localități, noi neavând evidența acestora.
Pe această cale facem apel către familiile acestora, să ne înștiințeze cu câteva zile înainte de
împlinirea a 50 de ani de căsătorie, pentru a răsplăti această aniversare cu o diplomă din partea instituției.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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ȘTIAȚI CĂ….
Sarea, consumată în cantități
moderate, ajută la reglarea
presiunii sanguine, contribuie
la eficiența transmiterii
nervoase și a contracției
musculare.
Ceaiul de păpădie nu doar că ajută la
eliminarea toxinelor și a reținerii de apă
din organism, conține și o gamă largă și
importantă de vitamine…
Vitamine precum A, E, K, C,și o parte
din complexele de B-uri.

În cazul în care suferi de balonare, constipație sau
lipsa poftei de mâncare, poți să o adaugi, în cantități mici, în
paharul de apă.
Beneficii importante ale sării de baie: stimularea
circulației sângelui, remedierea crampelor musculare,
atenuarea durerilor de picioare, îmbunătățirea calității
somnului.
Zsolt Margithazi

STÂRC CENUȘIU
Stârc cenușiu (Ardea cinerea) M. Szurke gem, Ge. Fischreiher
Stârcul cenușiu are o lungime de 95 cm și o anvergură de 185 cm, deci
este o pasăre destul de mare. Această pasăre o găsim prezentă pe lângă râurile
și lacurile bogate în hrană. Stă nemișcată, pândind peștele, pe care îl prinde
printr-o lovitură cu ciocul, extrem de rapidă. Răbdarea cu care pândește prada
și gâtul țeapăn deseori tras înapoi, reprezintă note caracteristice acestei specii,
însă stârcul cenușiu poate fi ușor recunoscut datorită dimensiunii sale și a
penajului predominant gri cu alb și negru. Pe distanțe lungi, zboară la înălțimi
mari, putând fi astfel confundat cu păsările mari de pradă. Zboară cu aripile
ușor arcuite, care bat aerul greoi și încet. Are un strigăt sonor, ”craac”, în
colonie scoate și alte sunete guturale.
Pavel Pettenkoffer

PANTEA
ȘTEFAN FLAVIU
KINETOTERAPEUT
Recuperare medicală
Recuperare ortopedicotraumatică
Terapie fascială
Kinesio taping
Masaj terapeutic
Tel: 0751708397
E-mail:

stefanpantea412@yahoo.
com
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ALEGE CFR CĂLĂTORI CA PARTENER DE DRUM!
Alege reducerea potrivită și bucură-te de călătorie!
Biletul dus-întors - 10% reducere; un singur bilet, două călătorii;
- Cu Cardul Tren Plus—1 an de REDUCERI 25%
1 an de reduceri cu doar 110 lei
- Planifică din timp călătoria și ai până la 10% REDUCERE:
Cumpără cu anticipație între 6-12 zile
Reducerile de week-end
- Biletul de week-end cu reduceri între 15-35% (în funcție de
numărul de weekenduri) - pentru aceeași rută;
- Cartea VSD (vineri, sâmbătă, duminică) cu reduceri de până la
50% - către diverse destinații.
Abonamente:
- ” Nelimitat 30” - este un abonamente dedicat navetiștilor, valabil
o lună întreagă pe o anumită relație și dă posibilitatea călătoriilor cu
o reducere de aproximativ 50% la clasa a 2-a
- ”Nelimitat 7” - este un abonament valabil o săptămână pentru un
număr nelimitat de călătorii cu o reducere de aproximativ 40%
- ”Flexi 5”, ”Flexi 10”, ”Flexi 15” - sunt abonamente flexibile
pentru cei care doresc să călătorească un număr fix de zile (respectiv
5,10,15 zile), de călătorie adaptat nevoilor personale. Reducerile
sunt între 25-45%, în funcție de numărul de zile alese.
Beneficii pentru elevi și studenți
- beneficiază de călătoria gratuită cu trenul, la clasa a 2-a, la
trenurile Regio și Interregio, pe tot parcursul anului;
Beneficii pentru pensionari
- aveți dreptul la 6 călătorii simple pe an cu reducere de 50%, la
trenurile Regio și Interregio, clasa a 2-a;
Beneficii pentru copii
- copiii până la 5 ani împliniți pentru care nu se cere loc separat,
beneficiază de călătoria gratuită cu trenul, pentru copiii până la 5 ani
pentru care se cere loc separat și pentru cei între 5 și 10 ani împlinii
se acordă reducere 50%;
De unde se pot cumpăra biletele sau abonamentele pe ruta
Arad - Brad?
Biletele se pot cumpăra de la impiegatul de mișcare (în stațiile
Brad, Hm Hălmagiu, Hm Vârfurile Ineu), de la personalul de tren,
în stațiile fără puncte de vânzare, de la casele de bilete ale stațiilor
Arad și Sântana
 Abonamente din stațiile : Arad, Sântana,
Brad și Ineu
 ONLINE pentru trenurile cu regim de
rezervare de pe site-ul www.cfrcalatori.ro
TREN DIRECT
către BRAD

Plecare

Sosire

TREN DIRECT
dinspre BRAD

Plecare

Sosire

TREN DIRECT
către ARAD

Plecare

Sosire

RE 11300

05:31

06:27

R 11302

07:39

08:37

R 11304

15:29

16:27

R 11306

18:20
Plecare

19:18
Sosire

R 11301

05:50

06:41

R 11303

08:03

08:53

R 11305

16:37

17:49

R 11307

19:26

20:20

Plecare

Sosire

R 11301
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Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com

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 teren (38 de arii), compus din teren

intravilan și din teren arabil, pe str. Soarelui,
Pâncota, cu front stradal de 20 m. Preț 11 € m²
Tel. 0752410828.
Vând teren arabil extravilan (pârloage), suprafața

10.800 mp. Tel. 0257467470.
 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 metri
adâncime, toaleta, foișor, proiect pentru atelier
tâmplărie. Accept schimb cu casa in Pancota, 3
camere, gaz, apă, renovată recent.
Tel: 0724213096.
 Vând casă cu grădină, anexe, ocupabilă imediat

în Târnova, 35000 €. Tel. 0744158019.
 Vând casă în Pâncota, str. Decebal, cu 3 camere,

bucătărie, baie, hol, cămară pentru alimente, cu
anexă compusă din 2 camere, hol, cămară
pentru alimente, cu toate utilitățile (apă, curent,
gaz), cu curte și grădină mare. Tel. 0757452089.
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Vând cazan nou pe lemne pentru baie, boiler de

50 l pentru baie, bicicletă nouă Pegas roșie, dulap
cu 3 uși. Tel. 0721296515.
 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 țiglă mică (solzi de pește), 1200 buc. Tel.

0758614455

CĂSĂTORII
ȘI-AU UNIT DESTINELE ÎN LUNA
IANUARIE:
Miron Lucian și Daniela
Preda Emanuel și Andreea
Suciu Ovidiu și Delia
Năfărean Ioan și Mihaela

Casă de piatră, familiilor întemeiate!

 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, str. Gării, Bl. G,

et.1. Tel.0756310215.
Vând apartament 3 camere, mobilat, bucătărie,

baie, balcon, str. Gării, Bl B, et. 2.
Tel. 0746007559.
 Vând cuier-vestiar, o canapea extensibilă și o

masă extensibilă. Tel.0754783408.
Vând calorifere 2 buc (80/50), 2 buc (90/60), 1

buc (90/70), calorifere electrice 2 buc, 10 trepte
de putere 1500 watt, aparat de cafea Vario se
alimentează la rețea și prepară 8 produse, ideal
pentru evenimente și birou . Tel.0751322745.

DECESE
Au plecat dintre noi, în luna ianuarie:
Mican Iulia
Gorcea Ileana,
Bupte Stela Maria
Chipei Floare
Ardelean Ioana
Vigh Ștefan
Belean Teodor Ioan
Chirila Teodor
Lovasz Ecaterina
Stan Francisc
Lazea Vasile
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Sincere condoleanțe familiilor îndoliate!

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/

