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Numere utile:
Primărie
0257466679;
Poliție 0257466314;
Pompieri 0257466357;
Poșta 0257466310;
Stație Apă Pâncota
0257466348;
Casierie Apă Pâncota
0257467510.

PÂNCOTA
Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat

CENTRUL DE SĂNĂTATE PÂNCOTA
Dacă anul trecut am reușit să reabilităm
interioarele fostelor birouri ale finanțelor
existente în partea dreaptă a clădirii, cu
destinația ”CENTRUL DE SĂNĂTATE” din
Pâncota situat pe bulevardul Avram Iancu,
nr.1, unde funcționează MedLife Genesys, cu
cele 6 specializări, în primăvara acestui an neam ocupat de refacerea zonei din fața clădirii.
Unul din obiectivele prevăzute în
bugetul acestui an a fost reabilitarea încăperilor
din partea stângă a clădirii, respectiv pregătirea
acestora ca spații destinate de noi cabinete
medicale. Așadar au fost amenajate 4 noi
cabinete medicale, sală așteptare, holurile de
acces și toaletele, toate lucrările sunt executate
la standardele igienico - sanitare impuse de
lege.
Am demarat totodată procedura de
atribuire a acestor spații, așa încât persoanele
specializate în domeniul medical, care la
consultarea publică din luna martie și-au arătat
deja intenția de a desfășura activități de
recuperare medicală și altele în acest domeniu,
își vor desfășura activitatea în aceste cabinete
medicale.
Totodată vom amplasa un panou de
reclamă
luminoasă
deasupra
clădirii,
”CENTRUL DE SĂNĂTATE - ORAȘ
PÂNCOTA”, care pe lângă aspectul frumos dat
clădirii va fi un plus în identificarea centrului.
Prin toate cele descrise mai sus,
consider că dăm dovadă în continuare de grija
privind sistemul de sănătate atât de necesar
locuitorilor orașului nostru cât și a celor din
împrejurimi.
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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REABILITAREA LOTULUI 2 AL STRĂZII PRINCIPALE DIN MĂDERAT
La mijlocul lunii iulie au fost demarate lucrările
de Reabilitare Strada 3 Măderat - Lot 2, respectiv
strada de legătură de la Biserica Ortodoxă și ieșirea
spre carieră. Aceasta chiar dacă reprezintă o arteră
principală a satului nu a mai avut parte de lucrări de
anvergură, fiind întreținută în ultimii ani doar prin
lucrări de reparații, respectiv plombări și burdușiri.
Strada va fi îndreptată, unde se impune se vor
efectua casete de stabilizare cu balast și piatră, iar
asfaltul se va turna din două straturi a câte 5 și 4 cm.
Lățimea străzii va avea 5 m, din care 4 m asfalt și câte
0,5 m acostamente laterale. Totodată, acolo unde este
cazul se vor curăța șanțurile colmatate de pe părțile
laterale ale străzii și se vor reface racordurile cu
străzile adiacente.
Conform graficului de lucrări și a celor stabilite
cu constructorul, încercăm să finalizăm lucrările până
la finele lunii august, atât spre satisfacția noastră dar
mai ales a locuitorilor care așteaptă de mult această
lucrare.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

MARCAJE RUTIERE NOI ÎN ORAȘUL PÂNCOTA
În această perioadă se execută marcaje rutiere
noi pe principalele artere ale orașului. Se refac
marcajele longitudinale ale străzilor, trecerile de
pietoni, săgețile de direcționare și majoritatea
parcărilor. Față de lucrările de acest gen, efectuate în
anii precedenți, anul acesta vor fi aplicate marcaje
rezonatoare cu vopsea bicomponentă pentru reducerea
vitezei în câteva zone periculoase din oraș din punct de
vedere al traficului.
Lucrările efectuate pe lângă aspectul frumos
dat străzilor, au ca scop principal siguranța rutieră a
conducătorilor auto și mai ales a pietonilor.
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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RĂSPLĂTIREA TINERILOR-IUBITORI DE HRISTOS
În data de 29 iunie, cu ocazia prăznuirii
Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii
spirituali ai Bisericii Ortodoxe din localitatea
Pâncota, după săvârșirea Sfintei Liturghii și
înconjurarea bisericii, au avut loc o serie de
premieri ale tinerilor participanți la diferite
concursuri și activități.
Părinții slujitori au răsplătit munca și
rezultatele obținute de copiii parohiei, la Concursul
Național Catehetic ”Biserica – familia românilor de
pretutindeni”, organizat de Patriarhia Ortodoxă
Română, desfășurat în mediul online, realizându-se
icoane pe sticlă, în colaborare cu Biserica Ortodoxă
din Dresda, Germania, parohie cu care s-a încheiat
un parteneriat de colaborare. La acest concurs, au
participat 28 de copii din parohie care au obținut la
nivelul eparhiei premiul al treilea, drept pentru care
fiecare participant a primit un Noul Testament, o
icoană cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel și o
diplomă cu premiul obținut.
Cu această ocazie au fost răsplătiți și
premiați 22 de copii participanți la Campionatul de
Tenis de masă, desfășurat pe două nivele de vârstă,
organizat în premieră de parohia noastră. Fiecare
copil a primit o paletă și o minge de tenis, un
tricou, o șapcă și o diplomă de participare, iar cei
mai buni din fiecare categorie au primit câte o cupă
specifică premiului obținut.
La prăznuirea hramului au participat
oficialitățile locale, însoțiți de Ansamblul Podgoria
Pâncota, care ne-au încântat cu costumele și cu
talentul lor. Toți cei prezenți s-au bucurat de o
agapă organizată în curtea bisericii.
Pr. Leonardo Doca

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI
I ACTELE DE IDENTITATE original + xerocopie
· Buletin de identitate sau cărţi de identitate valabile pentru cetăţenii români care au domiciliul în România,
precum şi pentru cetăţenii ţărilor care fac parte din Uniunea Europeană.
· Paşapoartele pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cetăţenii străini.
Carnetele de identitate pentru persoanele fără cetăţenie.
II CERTIFICATELE DE NAŞTERE
Certificatele în original însoţite de câte o xerocopie
Cetăţenii străini care nu sunt născuţi în România, vor prezenta
certificate de naştere în original, apostilate cu Apostila
Convenţiei de la Haga, + traducere legalizată.
III CERTIFICATE MEDICALE PRENUPŢIALE
· Se obţin de la medicul de familie pe baza analizelor
Vor purta menţiunea expresă "se poate căsători".
ALTE ACTE (dacă este cazul)
Dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare
- Sentinţa de divorţ, definitivă şi irevocabilă
- Certificatul de deces al fostului soţ - original şi xerocopie
Aprobarea primarului în cazul încheierii căsătoriei în afara sediului primăriei, dacă din motive temeinice
unul dintre soţi se afla în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav netransportabil - este necesară adeverinţă
medicală);
ACTE NECESARE PENTRU CETĂŢENII STRĂINI LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN
ROMÂNIA
· actele de identitate - original şi xerocopie
· certificat de naştere original şi apostilat, xerocopie + traducere legalizată
· certificat medical prenupţial ( eliberat de o autoritate sanitară din România)
· în cazul unei căsătorii anterioare, documentele prin care să se facă dovada desfacerii sau încetării acesteia
(în original, apostilat + traducere legalizată)
· dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România,
din care să rezulte că viitorul soţ cetăţean străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională
pentru încheierea căsătoriei în România
· cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, pot
prezenta documente eliberate de autorităţile competente de la locul de domiciliu (certificat de cutumă)Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, China, Coreea, Croaţia, Cuba,
Franţa,Israel, Republica Moldova, Mongolia, Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria,
Ucraina.
în cazul în care statul, al cărui cetăţean este, nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în
România - declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din care să rezulte că
viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa
naţională pentru încheierea căsătoriei în România.
Pentru apatrizi legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.
· Declaraţie notarială pe propria răspundere care să conţină toate datele de stare civilă (nume, prenume,
data şi locul naşterii, domiciliul, nume şi prenume părinţi.).
· Dacă viitorul soţ, cetăţean străin, nu este cunoscător al limbii române oficierea căsătoriei se va face
obligatoriu în prezenţe unui traducător autorizat.
Cetăţenii germani- pe lângă dovada elibetată de Misiunea Diplomatică vor trebui să prezinte şi un certificat
de capacitate de căsătorie, apostilat, eliberat de oficiul de stare civilă competent din Germania, împreună
cu traducerea acestuia în limba română, legalizată de un notar public din România.
Continuare pg 5
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IMPORTANT!
Viitorii soţi se vor prezenta împreună în vederea înregistrării declaraţiei de căsătorie (formular 2),
cu actele menţionate mai sus. Căsătoria se încheie între a 10-a şi a 14-a zi de la înregistrarea declaraţiei de
căsătorie
1. Este necesar ca cel puţin unul din viitorii soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în Pâncota sau Măderat.
2. Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani
3. Cu privire la nume, soţii au posibilitatea: să păstreze fiecare numele pe care l-au avut înainte de
căsătorie, să ia amîndoi numele unuia dintre soţi, să poarte numele lor reunite. La oficierea căsătoriei este
obligatorie prezenţa a doi martori, persoane majore, având asupra lor actele de identitate.
Ofițer de stare civilă Novak Melinda

ACTE NECESARE OBȚINERII ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
- cerere tip ;
- buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei - care au împlinit
14 ani;
- hotărâre de încredinţare a copilului si de stabilire a pensiei de întreținere, care trebuie să fie definitivă şi
irevocabilă
- livret de familie;
- certificate de naştere copii;
- certificate deces soţ/soţie( dacă este cazul);
Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele documente:
- hotărârea judecătorească prin care soţul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;
- hotărârea judecătorească prin care soţul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30
de zile sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
Alte acte necesare:
- adeverință eliberată de la școala la care sunt înscrişi copiii, care urmează o formă de învățământ, în care
să se specifice numărul de absenţe;
- adeverinţă eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii
cererii, pentru toţi membrii familiei care sunt salariaţi cu menţiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice.
- adeverinţă de venit eliberata de Administraţia finanţelor publice Ineu;- cupon de pensie;
- cupon de șomaj;
- extras de cont, adeverinţe cu alte venituri;
- certificat de atestare fiscală pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria oraşului
Pâncota ;
- adeverinţă eliberată de Primăria oraşului Pâncota – Biroul Agricol
- dosar cu șină;
Dosarele se depun la Primăria orașului Pâncota, camera 13, în fiecare zi lucrătoare până la ora
12.00, cu publicul, persoana de contact Inspector Monica Pop. Pentru mai multe informații
0257466679, int.255.

Executăm plasă de gard din sârmă
zincată
2 mm, diferite dimensiuni la cererea
clientului
Prețuri accesibile
Oferim transport la domiciliul
clientului
Tel. 0771315232.
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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SELECTAREA DEȘEURILOR
PUBELA MARO - DEȘEURI BIODEGRADABILE

DEȘEURI BIODEGRADABIELE
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.
PUBELA NEAGRĂ - DEȘEURI REZIDUALE

DEȘEURI REZIDUALE
Luni: PÂNCOTA
Marţi: PÂNCOTA
şi
MĂDERAT

Deșeurile reziduale: reziduuri 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

PLASTIC, METAL, HÂRTIE,
CARTON
Miercuri: PÂNCOTA
și
MĂDERAT

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;

PANTEA ȘTEFAN FLAVIU
KINETOTERAPEUT
Recuperare medicală, recuperare
ortopedico-traumatică, terapie fascială,

IONUȚ MUREȘAN
Îngrijiri la domiciliu
- Consultații
- Tratamente
- Îngrijiri persoane vârstnice
Telefon:
0774436268; 0746025885

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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EKR ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIILE DIN PÂNCOTA ȘI SÂNTANA
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 7.3016.00

ȘTIAȚI CĂ….

Zsolt Margithazi
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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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 grădină 15 m front stradal în Pâncota, str.

Soarelui. Tel. 0741001795.
Vând teren intravilan 714 mp (14 m stradal), în

orașul Pâncota, str. I. Creangă, nr.16.
Tel. 0745634513.
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 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 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.

 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.

CĂSĂTORII
Și-au unit destinele în luna iunie:
BOTA ALIN ANDREI & NEAG OANA ANITA
ALB RAUL SERGIU&IENCUI CRISTINA
MELANIA
GULYAS LORAND & MAIEREAN OLGA
DUMITRA
BUTAȘ ȘTEFAN ADI & BUGALETE MARIA
EMILIA
OANĂ OVIDIU WILSON & CIOPEI MARCELA
MARIANA
ILONA IOAN MARIUS & PAPASTERI
ANDREEA LIVIA
AVRAM EMANUEL FLORIN & NOVAC
ADRIANA TEODORA
DRAGA GHEORGHE IONEL & PANTYA
ANASZTAZIA ALINA

Casă de piatră, familiilor întemeiate!
DECESE
Au plecat dintre noi, în luna iunie:
TRIF FLORIȚĂ
LOVASZ MARIA ELISABETA
INDRICĂU CRISTIAN FLAVIUS
BATRANUT FLOARE
GLIGOR VALERIA
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Sincere condoleanțe familiilor greu încercate!

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/

