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La mulți ani 
tuturor copiilor! 

 

 Zilele trecute s-au demarat lucrările 
de reabilitare a scenei din Parcul Central 
Pâncota. De mulți ani nu s-au mai făcut 
îmbunătățiri la această scenă și totodată, 
după o perioadă de peste un an de zile, 
nu s-au mai desfășurat activități 
cultural–artistice în parc. Astfel am 
decis să reabilităm scena, care pe 
lângă utilitatea sa, va da și o notă de 
eleganță parcului. 
 Totodată, au fost confecționate 
bănci și coșuri din lemn pentru 
grădinițele din Pâncota și Măderat. 
Acestea s-au confecționat în forma 
creioanelor colorate, dând un aspect 
deosebit clădirilor cu destinația de 
grădiniță. 
 Am început amplasarea acestora 
la cele două grădinițe din Pâncota, 
urmând ca în toamnă, când sperăm să 
finalizăm grădinița de la Măderat, să 
amplasăm și aici un astfel de set. 
 

                            Primar,  
                ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

    INFORMARE! 
 Datorită lucrărilor de reparație a drumului 

județean 709,  
            Arad – Pâncota, drumul Mâsca–Pâncota 

este închis momentan. 
 Șoferii sunt rugați să folosească rute ocolitoare, 

respectiv :  
     Pâncota - Măderat - Mâsca - Arad 

                     Pâncota - Sântana - Arad 
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CAMPANIA ”AJUTĂ-NE SĂ-I AJUTĂM”, DIN NOU ÎN PÂNCOTA 
 Ziua Copilului a fost sărbătorită  marți - 1 
iunie,  în Parcul Central al Orașului Pâncota. 
 Tot cu ocazia acestei sărbători, două familii 
din Pâncota cu mai mulți copii, au primit, câte un tort 
și diferite produse de patiserie.  
 Cadourile au fost aduse prin Campania 
“Ajută-ne să-i ajutăm”, de către studenții specializării 
asistență socială din cadrul Universității “Aurel 
Vlaicu” sub coordonarea conf. univ. dr. Maria Alina 
Breaz.   
 Le mulțumim că s-au gândit încă o dată la 
noi! 

                   Primar,    
     ec. Dan-Ștefan Pocrișer                                        

 După o lungă perioadă de suspendare a 
activității Ansamblului folcloric Podgoria Pâncota, 
copiii deja înscriși în ansamblurile de dans popular, 
au fost rechemați la repetiții.  
 Am fost încântați să-i vedem reacționând cu 
entuziasm și bucurie la prima reîntâlnire. Repetițiile 
ansamblului folcloric au loc în fiecare zi de joi, de la 
ora 17:00-18:00 pentru cei mici, iar repetițiile 
grupului mare au loc între orele 18:00 - 9:00. 
 Pe această cale facem cunoscut faptul că, cei 
care și-ar dori să se alăture Ansamblului folcloric 
Podgoria Pâncota, pot să se înscrie  la cursurile de 
dansuri populare la nr de tel 0257466301, interior 
248.  Cursurile de dansuri populare sunt gratuite 
pentru toți copiii din Pâncota și Măderat. Pentru 
copiii din Măderat avem la dispoziție și transportul 
gratuit din partea Primăriei. 
 

                                                      Claudia Aftene 

ANSAMBLUL  FOLCLORIC PODGORIA  PÂNCOTA, DIN NOU LA  REPETIȚII 

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

ZÂMBETE ȘI VOIE BUNĂ LA SĂRBĂTOAREA COPILĂRIEI  
1 iunie 2021 a fost o zi deosebită și pentru copiii 

urbei de pe valea Sodomului, reuniți în număr impresionant în 
Parcul Central, pentru a sărbători împreună atât Ziua 
Internațională a Copilului, cât și revenirea la celebrarea acestei 
zilei, după mai bine de un an de restricții sanitare severe.  

Așa că, nerăbdători, cu mult timp înaintea 
spectacolului oficial, iau cu asalt parcul, dezlănțuindu-se cu 
mare poftă de distracție în diverse jocuri ale copilăriei. La orele 
17, oficialitățile orașului, primarul Dan-Ștefan Pocrișer, 
viceprimarul Ion Boiciuc și alți reprezentanți ai autorității 
publice locale, deschid evenimentul: Vă spun un călduros La 
mulți ani, tuturor copiilor! Să fiți fericiți! Să vă trăiți copilăria 
din plin și să vă bucurați de ea! Vă doresc distracție plăcută și 
toate cele bune!, a încheiat primarul. 

Și petrecerea își dă drumul, cu sprijinul firmei 
specializate Bimbo Party Arad, în climatul specific unui 1 iunie 
vesel de altă dată. Apariția în mijlocul copiilor ai lui Mickey 
Mouse și Minnie, personaje extrem de iubite, animă intens 
întregul spațiu al evenimentului și declanșează poze pe bandă 
rulantă. Încet-încet atmosfera se încinge și, cu entuziasm, copiii 
cântă, bat ritmic din palme, dansează pe ritmuri diverse în 
cercuri mari, învârt cercul, lansează și modelează baloane, se 
întrec în jocuri de luptă și strategie de sabie, în întreceri de tip 
ștafetă, în saci, creând plăcere și emoții.  

În paralel, ne bucurăm cu toții de fundalul sonor cu 
melodii cunoscute, îndrăgite, cu linii melodice simple, dar 
pline de dulceață artistică: O lume minunata!, Are mama o 
fetiță frumușică foc, Dacă vesel se trăiește, fă așa și multe 
altele. De pe margini, părinții și rudele admirau jocurile din 
lumea copiilor, lume de care își amintesc cu dor mereu.  

Într-o altă zonă a parcului vesel, pe terenul sintetic, 
se derulau aprige dispute de fotbal. Însă, timpul se scurge 
repede și, la ora 19, consemnăm momentul de final. Cei mici 
invadează scena și, cu voci cristaline, dau glas melodiei cu 
versurile:  

De ziua ta, ziua ta, ziua ta, 
Eu îți ofer dragostea, dragostea.  
Este ziua ta, 
De ziua, ta, ziua ta, 
Eu îți ofer dragostea, dragostea ... în timp ce 

organizatorii distribuie cadourile, primite cu zâmbet de fiecare 
copil, inclusiv de copiii din Centrul de Zi Pâncota. 

A doua zi, din nou la școală, poate mai buni, poate 
mai cu drag de învățătură! 

La mulți ani, dragi copii, vouă, părinților și 
dascălilor voștri! Să aveți parte de sănătate, de zâmbete, de 
succese! 

                                                        Marcell Gorcea 



 

 Împreună cu sprijinul Primăriei Pâncota și al primarului, domnul Pocrișer Dan și al viceprimarului 
domnul Boiciuc Ion, vă aducem mai aproape de dumnevoastră serviciile medicale la domiciliu, care includ, 
consultații cu medic și efectuarea tratamentelor medicale injectabile, perfuzabile, pansamente, și a altor 
manevre medicale prin intermediul personalului nostrum.  
    ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU IONUȚ MURESAN este la dispoziția dvs în toate intervalele orare la 
nr. de telefon afișate mai jos:  
        Vă mulțumim tuturor pentru sprijin și sperăm să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor dumneavoastră 
din punct de vedere medical. 

                           IONUȚ MUREȘAN 
    Îngrijiri la domiciliu 

    - Consultații 
   - Tratamente 

       - Îngrijiri persoane vârstnice 
     Telefon: 

    0774436268 
    0746025885 
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ZIUA EROILOR A FOST SĂRBĂTORITĂ LA PÂNCOTA ȘI MĂDERAT 

SERVICII MEDICALE LA DOMICILIU 

NOUL ORAR DE FUNCȚIONARE 
AL CENTRULUI DE VACCINARE PÂNCOTA 

 Centrul de vaccinare Pâncota și-a schimbat orarul de funcționare, și anume: zilnic, între orele 08.00
-14.00. În continuare vaccinul folosit este Pfizer BioNTech. Nu există o dată prestabilită de sistare a 
activităţii. Vaccinarea continuă în funcţie de solicitări. Persoanele care se vaccinează aici, sunt persoane ce 
domiciliează în Pâncota cât şi persoane venite din alte localităţi, pe baza actului de identitate.    
                                                                                                                 Viceprimar,  
                                                                                                                  Ion Boiciuc 

 Joi, 10 iunie, am sărbătorit Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, o zi de mare sărbătoare creștinească 
și națională, marcată la Pâncota și Măderat prin rugăciune și cântece patriotice. 
 Rugăciunile înălțate pentru sufletele eroilor noștri sunt mărturia vie că niciodată nu îi vom uita. 
Datorită vitejiei acestora, România este astăzi țara în care ne bucurăm de libertate și democrație, țara în 
care putem vorbi limba strămoșească. 
 Cinste eroilor noștri!                                                                     
                                   

                                                                                                                                

                            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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ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ANEXEI 24 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE 

       Conform Regulamentului pentru stabilirea programului de funcționare al unităților comerciale de 
alimentație publică precum și al celor destinate recreerii și divertismentului şi a H.C.L. nr. 16 /18.02.2013, 
actele necesare pentru eliberarea orarului de funcționare sunt: 
 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) 
      Actele se depun la Biroul de Registratură al primărie, camera 17. Pentru mai multe informații tel:0257466679. 

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE 

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA EVALUĂRII COMPLEXE PENTRU 
PERSOANELE CU HANDICAP 

 Copie după actul de identitate a persoanei cu handicap 
 Copie după certificatul de handicap și programul de recuperare anterior – în original (acolo unde este 

cazul) 
 Copii de pe biletele de externare (unde este cazul) 
 Adeverință din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaților, copie a deciziei de 

pensionare și, respectiv talonul de pensie, în cazul pensionarilor, adeverință conform căreia persoana 
nu are un venit, în cazul persoanelor fără venituri 

 Adeverință de la medicul de familie 
 Scrisoare medicală de la medicul de familie 
 Referat medical de la medicul specialist 
 Copie după actele de identitate ale membrilor familiei, obligatoriu ale copiilor și nr. de telefon 
 Copie după actul de identitate al persoanei de contact în caz de urgență și nr. de telefon 
 Certificat de căsătorie sau de deces al soțului/soției, ori după sentința de divorț (dacă este cazul) 
 Dispoziție de curatelă (dacă este cazul) 

 Dosarele se depun la Primăria orașului Pâncota, camera 12, în fiecare zi lucrătoare  până la ora 16, iar 
vinerea până la ora 13,30 persoana de contact Sanda Hanga.. Pentru mai multe informații: tel 0257466679. 

- Cerere tip - ANEXA NR.23 (primărie) 
- Copie certificat de deces al persoanei a cărei succesiune se deschide 
- Copie certificat de căsătorie al persoanei decedate 
- Copie act de identitate soț/soție 
- Copie acte de naștere ale copiilor defunctului/defunctei 
- Copie certificate de căsătorie ale copiilor defunctului/defunctei 
- Copie acte de identitate ale copiilor defunctului/defunctei 
- Copie certificat de atestare fiscală 
- Copie extras de carte funciară 
- Copie titlu de proprietate teren (unde este cazul) 
- Copie certificat de acționar (unde este cazul) 
- Copie act de identitate a bunurilor mobile (unde este cazul) 
- Achitare taxă timbru pentru obținerea anexei 24 (2 lei) 

Actele se depun la Biroul de Registratură al primăriei orașului Pâncota, camera 17.  
   Pentru mai multe informații:0257466679. 
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SPORTIVII DE KARATE KYOKUSHIN DIN PÂNCOTA S-AU ÎNTORS ACASĂ  
DE LA CAMPIONATE CU REZULTATE BUNE 

 Sportivii de karate kyokushin ai orașului 
nostru au participat în perioada  28-29 mai la stagiul 
de luptă de karate kyokushin  de la Oradea . 
 Sâmbătă 15 mai,  a avut loc Campionatul 
Național de Seniori, Juniori, copii U14 și copii U10. 
Campionatul s-a desfășurat sub găzduirea C.S.Tiger, 
la Târgu Mureș.  Au participat 20 de cluburi membre 
ale Federației Române de Karate Kyokushin. Deși 
numărul participanților a fost mai redus față de anii 
precedenți, competitorii și-au dovedit încă o dată 
performanțele în artele marțiale. La acest campionat, 
Pâncota a fost reprezentată de 8 sportivi, aducând 
acasă 1 trofeu–locul 1, 5 trofee–locul 2 și 2 trofee– 
locul 3. 
 Cei 8 sportivi de karate din Pâncota au 
participat 5 iunie la Campionatul Național de karate 
kyokushin de la Baia Mare, obținând rezultate foarte 
bune: 2 trofee–locul 1, 1 trofeu–locul 2, 2 trofee– 
locul 3. 
        Felicitări organizatorilor și competitorilor!  
        OSU 
       Antrenor, 

Zsolt Margitzahi 

CAMPIONATUL DE FOTBAL ”CUPA DE VARĂ”, EDIȚIA A VI-A 
 În zilele de 5 și 6 iunie s-a desfășurat 
Campionatul de fotbal CUPA DE VARĂ - 
MĂDERAT, ediția a VI-a. 
 La competiție s-au înscris un număr de 20 de 
echipe, dintre care 6 echipe formate din pâncotani și 
măderătani. Au fost premiate primele 4 echipe ale 
competiției, precum și cel mai bun fotbalist si cel mai 
bun portar, fiecare primind câte o cupă, o medalie și o 
diplomă de participare. 
 Competiția a fost organizată de Primăria 
orașului Pâncota, prin grija consilierului local Silviu 
Purda, care merită felicitările noastre. 
 

                                                    Viceprimar,  
                                                     Ion Boiciuc 

  PANTEA ȘTEFAN FLAVIU                                           
KINETOTERAPEUT 

 

   Recuperare medicală, recuperare ortopedico-
traumatică, terapie fascială, kinesio taping,        

masaj terapeutic 
   Tel: 0751708397,  

 E-mail:stefanpantea412@yahoo.com 

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

S.C. EKR ELEKTROKONTAKT  
ROMÂNIA S.R.L. 

 
ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIILE 

DIN PANCOTA / SANTANA 
 

- MUNCITOR/CONFECȚIONER 
CABLAJE AUTO 

 
OFERIM:  
· pachet salarial atractiv  
· tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare   
· servicii medicale gratuite  
· calificare la locul de muncă  
· un mediu de lucru propice  
· oportunități de promovare 

 
CEREM:  

·acuitate vizuală  
· disponibilitate de lucru în schimburi  

· spirit de echipă  
· seriozitate și îndemânare 

 
 

Pentru a ne cunoaște echipa și pentru 
depunerea cererilor de angajare vă așteptăm 

la sediul societății din: 
 

PANCOTA, str. Pta.Libertatii, nr. 28 
Telefon:0257 207 370  

SANTANA, str. Ghioceilor, nr. 6 
Telefon:0257 236135; 0257 236130; 

0257 236100   
 

De Luni până Vineri, zilnic între 7.30-
16.00 

EKR ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIILE DIN PÂNCOTA ȘI SÂNTANA 

Zsolt Margithazi 

ȘTIAȚI CĂ…. 
LUMINA SOARELUI 

Menține sănătatea oaselor. Este de știut rolul vitaminei D 
în absorbția calciului, care la rândul său întărește oasele. 
De aceea, 20 de minute de expunere la razele calde ale 
soarelui sunt suficiente pentru a lua echivalentul a 1000 de 
unități internaționale de vitamina D. 

 Vitamina D contribuie la fixarea calciului în oase, 
prevenirea depresiei, osteoporozei, rahitismului și 
stimularea secreției de serotonină. De asemenea, 
serotonina sau hormonul fericirii duce la eliminarea 
stresului și la menținerea unei stări de bine, de liniște.  



             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 intravilan 714 mp (14 m stradal), în 
orașul Pâncota, str. I. Creangă, nr.16.  

  Tel. 0745634513. 

 Vând casă cu magazin, str. Tudor Vladimirescu 
46 B, cu grădină 980 mp. Tel. 0741791088, 
0049175642166. 

Vând casă în Măderat, nr 224, teren 1400 mp,  
50.000 euro, preț negociabil. Tel. 0753808805. 

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. 

Vând casă in 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 totala 1400 mp. 
Preț 90.000 de euro. Tel: 0740519613. 

Vând casă cu grădină, anexe, ocupabilă imediat 
în Târnova, 35000 €. Tel. 0744158019. 

Vând mobilă pentru sufragerie din lemn masiv,  
natur, în stare foarte bună. Tel. 0747412972. 

Vând  butelie cu aragaz, 2 fotolii mari plușate, 2 
fotolii cu măsuță, o masă de televizor, un TV 
NEI, o canapea din pluș verde din Germania, o 
bicicletă Pegas, un dulap cu 3 uși. O mașină de 
spălat ARCTIC. Tel 0744608049. 

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.  

Vând bicicletă de damă, cazan pe lemne pentru 
baie, o pilotă groasă (dună) și 4 perne, uși și 
ferestre termopan. 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. 
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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/  

Vând motopompă nouă pentru agricultură și furnir 
mahon și nuc. Tel: 0740219221. 
Vând motocultor Viking sistem.Tel.0257466403.  

Vând mașină DACIA LOGAN 2008, în stare 
bună, 69.000 km, 2700 euro negociabil și un 
motocultor. Tel: 0741602189, 0746094610. 

 
      

          Au plecat dintre noi, în luna martie: 
 

               Alb Petru 
              Lazar Marie 
              Grozav Draga 
              Ardelean Gheorghe 
              Mayer Gheorghe Orban 
              Bercse Ludovic         

        Dumnezeu să-i odihnească în pace! 
    Sincere condoleanțe familiilor îndoliate! 

 

Și-au unit destinele în luna mai: 
 

Măgureanu Emanuel & Gligor Maria Cerasela 
Ionică Elisei Gabriel &  Covaci Claudia Raisa 
Covaci Samuel Isac & Bălaj Malvina Melinda 

Hac Ștefan Aurelian & Pădurean Alisa–Daiana         

       Casă de piatră, familiilor întemeiate! 

CĂSĂTORII 

DECESE 

    

Executăm plasă de gard din sârmă zincată      
2 mm, diferite dimensiuni la cererea clientului  

Prețuri accesibile 
Oferim transport la domiciliul clientului 

Tel. 0771315232. 


