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LUCRĂRI DE CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
A VĂII SODOM-BIGHIU

Lucrări de curăţare şi
Ca în fiecare an, valea ce
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luna iulie, între Primăria Oraş Pâncota şi
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Administraţia Bazinală de Ape - Crişuri Rastele de biciclete .. 2 Bihor, am început încă din primele zile
ale lunii august, lucrări de curăţare a văii.
Indemnizația de
creștere
Am început cu lucrări de
pentru copii …….pg 3 tăiere a vegetaţiei, efectuate de
echipe mixte de muncitori din
Înregistrarea
cadrul acestor două instituţii,
căsătoriilor…….. .pg 4
după care am continuat cu
Terapia fascială ..pg 4 lucrări de decolmatare, pornind
din
aval,
respectiv
din
Divorțul pe cale
extravilanul localităţii Pâncota.
administrativă …..pg 5
Vom continua tot în
Acordarea venitului
Pâncota, în zona pieţei, iar apoi
minim garantat …pg 6
vom trece şi în Măderat.
Cartea de identitate a
Întreţinerea văii, a fost, este şi va
cetățeanului ….….pg 6
fi permanent o prioritate, aşa încât la
EKR angajează pentru căderile masive de precipitaţii, să nu mai
locațiile din Pâncota și avem parte de inundaţii ca în alte
Sântana …………pg 7 vremuri.
Știați că……….…pg 7
Informații utile.….pg 8

Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

Numere utile: Primărie 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
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LUCRĂRI DE DEFRIŞARE PE LINIILE ELECTRICE
ÎN PÂNCOTA ŞI MĂDERAT
Pe parcursul mai multor zile din luna
august, au fost efectuate lucrări de îndepărtare a
crengilor ce afectau liniile electrice.
În ultima perioadă la fiecare vânt mai
puternic, am avut parte de întreruperi de curent pe
mai multe zone din localităţile Pâncota şi Măderat.
Având în vedere faptul că echipele ENEL nu au
mai intervenit cu astfel de lucrări, am închiriat o
autospecială, iar cu muncitorii din cadrul Primăriei
am efectuat aceste lucrări.
Facem apel la toţi locuitorii oraşului nostru
să evite aceste situaţii de a rămâne fără energie
electrică, prin tăierea crengilor copacilor din faţa
caselor care pot să afecteze liniile de curent.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

RASTELE DE BICICLETE
Am început montarea unui nou set de RASTELE DE BICICLETE. La sugestia unor persoane, au
fost deja montate câteva bucăți, în zone în care se considera a fi necesare.
Pe această cale, rugăm pâncotanii și măderătanii care folosesc bicicleta, să vină cu sugestii pentru
noi amplasamente la nr. de tel 0257466301, int.200.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

La începutul lunii august, a fost efectuată acțiunea de STROPIRE ÎMPOTRIVA
TÂNȚARILOR în localitățile Pâncota și Măderat.
Acțiunea de dezinsecție s-a desfășurat la sol, cu trei dispozitive speciale. După
aproximativ 2 săptămâni, ţânţarii au început să reapară, iar dacă vremea va mai fi în
continuare caldă şi umedă, această acţiune de stropire a ţânţarilor va fi din nou efectuată.
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE PENTRU COPII
Indemnizația de creștere pentru copii este o prestație socială și statul o acordă ca o formă de
ocrotire tuturor persoanelor care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel
puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din
activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.
227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,denumite în continuare venituri
supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv
3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.
Indemnizația de creștere copil se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate
în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din
cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată. Cele 12 luni pot fi constituite integral sau
fracționate.
Pentru persoanele care pot beneficia de indemnizație de creștere copil, cu cel puțin 60 de zile
înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,
acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel:
a)
până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b)
până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.
În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea
condițiilor pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului se demonstrează prin efectuarea
anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte
doveditoare).
Actele necesare indemnizației de creștere copil sunt:

Cerere tip pentru acordarea prestației;

Declarația celuilalt părinte;

Copiei/original după certificatul de naștere al copilului;

Copie/ original după cărțile de identitate ale părinților;

Extras de cont (doar dacă se solicită prestația pe card);

Copie/original după livretul de familie;

Adeverință cu salariile pe ultimele 12 luni – Anexa 2;

Cerere către locul de muncă cu data suspendării, semnat și ștampilat de ordonatorul de credite al
unității;

Copie/original după certificatul de căsătorie;

Copie după ultimul concediu medical (acolo unde este cazul);

Orice alt act care dovedește posibilitatea acordării prestației;

Dosar plic.
Dosarele de indemnizație de creștere copii se depun la primăria de domiciliu al unuia dintre părinți.
Dosarele, celor care locuiesc în orașul Pâncota, se depun la Primăria orașului Pâncota, la camera 17, în
fiecare zi lucrătoare până la ora 16, iar vinerea până la ora 13,30 .
Inspector,
Jana Druțău
ASOCIAȚIA AD-CARP EXPRESUL CFR PÂNCOTA








Acordă, prin cele 105 filiale/sucursale și agenții din toată țara împrumuturi avantajoase până la 10.000 Roni
inclusiv, cu dobândă între 4% - 14%
Oferă dobândă membrilor săi, la fondul lor social
Nu percepe comisioane pentru operațiunile efectuate
În funcție de vechimea în Asociație, asigură ajutoare de deces în sume de 500-3.400 Roni
Înscriem membri de la 18-75 de ani
Răspunde prompt și cu profesionalism la solicitările membrilor săi
Persoana de contact: Elisabeta Mihăicuța, Pâncota, str. T. Vladimirescu, nr 34, Tel. 0758301441

C.A.R.P. EXPRESUL C.F.R.
- SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU VIAȚĂ -
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ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți
au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a
împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul
unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi
sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței
de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are
domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți
refuză să încuviințeze căsătoria, instanța de tutelă
hotărăște și asupra acestei divergențe, având în
vedere interesul superior al copilului.
Dacă unul dintre părinți este decedat sau se
află în imposibilitate de a-și manifesta voința,
încuviințarea celuilalt părinte este suficientă.
Dacă nu există nici părinți, nici tutore care
să poată încuviința căsătoria, este necesară
încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost
abilitată să exercite drepturile părintești.

Bigamia
Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către
persoana care este căsătorită.

Interzicerea căsătoriei între rude
Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în
linie dreaptă, precum și între cele în linie colaterală
până la al patrulea grad inclusiv.
Pentru motive temeinice, căsătoria între
rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate
fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei
circumscripție își are domiciliul cel care cere
încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza
unui aviz medical special dat în acest sens.

În cazul adopției, dispozițiile de mai sus
sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude
prin adopție, cât și între cei a căror rudenie firească
a încetat prin efectul adopției.

Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana
minoră:
Căsătoria este oprită între tutore și persoana minoră
care se află sub tutela sa.

Alienația și debilitatea mintală
Este interzis să se căsătorească alienatul mintal și
debilul mintal.

Interzicerea sau echivalarea unor forme de
conviețuire cu căsătoria
Este interzisă căsătoria dintre persoane de același
sex
Căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate
sau contractate în străinătate fie de cetățeni români,
fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în
România.
Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus
sau de același sex încheiate sau contractate în
străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni
străini nu sunt recunoscute în România.

Comunicarea stării de sănătate
Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soți nu declară
că și-au comunicat reciproc starea sănătății lor.
Dispozițiile legale prin care este oprită căsătoria
celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.
Ofițer de stare civilă,
Melinda Novak

TERAPIA FASCIALĂ
CE ESTE TERAPIA FASCIALĂ?
CAUZELE CE STAU LA BAZA RIGIDITĂȚII

Este o formă de terapie manuală și are ca scop FASCIILOR: postură fizică intensă, postură
corectarea unor tensiuni fasciale și implicit defectuoasă, sedentarismul, infecții, traume ( consecințe
musculare
a unor accidente), pareze, stresul zilnic poate duce, de

Terapia miofascială se orientează asupra fasciilor asemenea la probleme ale fasciilor
care înconjoară mușchii, articulațiile și organele BENEFCII: reducerea spasticității, îmbunătățirea
interne.
flexibilității, reducerea durerilor cronice, îmbunătățirea

Cuprinde o serie de mișcări lente, profunde și respirației
prelungite ce aduc o satisfacție aparte.
CE PROBLEME APAR CÂND FASCIA ESTE
AFECTATĂ?

Dureri musculare

Dureri de spat
CONTACT

Dureri de cap
KINETOTERAPEUT

Dificultăți de respirație
PANTEA ȘTEFAN

Postură defectuoasă
Telefon:
0751708397

Spasticitate
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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DIVORȚUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ
Care sunt pașii pentru divorţul administrativ?
Potrivit prevederilor art. 164 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în
materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/ 2011, ofiţerul de stare civilă poate constata desfacerea
căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori,
născuţi din căsătorie / din afara căsătoriei sau adoptaţi.
Competență teritorială: Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se semnează
personal, împreună de către ambii soţi în faţa ofiţerului de stare civilă şi se poate
depune la :
a) Primăria care are în păstrare actul de căsătorie,
b) Primăria pe raza căreia îşi au domiciliul comun cei doi soţi.
Care sunt condițiile?
Fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere :
a) este de acord cu desfacerea căsătoriei
b) nu este pus sub interdicţie;
c) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
d) adresa ultimei locuinţe comune;
e) numele pe care fiecare urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei,
f ) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;
Ce documente sunt necesare pentru depunerea divorțului?
 Cerere tip
 Certificatele de naştere pentru ambii soţi – original şi copie;
 Certificatul de căsătorie – original si copie;
 Livret de familie, după caz;
 Actul de identitate- original şi copie;
Taxă divorț – 500 lei (se achită la casieria primăriei).
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii
stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând o declaraţie
de menţinere a cererii de divorţ.
Dacă soţii nu se prezintă împreună (în aceeaşi zi) la expirarea termenului de 30 de zile, ofiţerul de
stare civilă delegat întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează.
În aceleaşi condiţii ofiţerul de stare civilă delegat clasează dosarul dacă ambii soţi sau numai unul
dintre aceştia înţeleg / înţelege să renunţe la cererea de divorţ, dacă înainte de finalizarea procedurii de
divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie, dacă intervine naşterea unui copil sau dacă unul dintre soţi a
decedat, căsătoria încetând astfel prin deces.
În situaţia în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin
acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim 5
zile lucrătoare.
În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceștia înţeleg / înţelege să renunţe la divorţ,
completează o declaraţie de renunţare la cererea de divorţ.
S.P.C.L.E.P.

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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ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT
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

CARTEA DE IENTITATE A CETĂȚEANULUI
Întrucât cetățeanului român îi revine obligația de a deține un act de identitate
valabil, acesta va solicita Serviciului local de evidență a persoanelor, de la locul de
domiciliu, eliberarea unui nou document:
- cu minim 15 zile și maxim 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate
al actului de identitate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14
ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori, ca urmare a producerii unor
modificări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, furt, distrugere, deterioare.
Documentele pe care cetățenii trebuie să le prezinte în susținerea cererii pentru eliberarea actului de
identitate, sunt:
Cererea tip pentru eliberarea actului de identitate; Certificatul de naștere al solicitantului și ale copiilor cu
vârsta mai mică de 14 ani, original și copie; Certificatul de căsătorie/hotărârea de divorț definitivă și
irevocabilă/certificatul de divorț/certificatul de deces al soțului decedat, original și copie (după caz);
Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie; Consimțământul proprietarului
spațiului de locuit (după caz); Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate, respectiv 7 lei.
În cazul în care, actul de identitate a fost pierdut / furat, se atașează un document emis de instituții
sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de
absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă, original și copie, dovada eliberată de
unitatea de poliție unde a fost declarat furtul.
În cazul persoanelor care nu pot prezenta toate documentele prevăzute de lege pentru eliberarea cărții
de identitate, acestea vor fi puse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor cu cărți de identitate
provizorii care, potrivit legii, reprezintă documente de identitate, însă acestea nu constituie și documente
de călătorie.
Termenul de eliberare a cărții de identitate este de 30 de zile, cu prelungire de 15 zile.
Inspector S.P.C.L.E.P.,
Edith Weisz
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 . E K R E L E K T R O K O N T A K T
R O M Â N IA S .R .L .
A N G A J E A Z Ă P E N T R U L O C A ? IIL E
D IN P A N C O T A / S A N T A N A
-

M U N C IT O R /C O N F E C ? IO N E R
C AB L AJE AU TO

O F E R IM :
· p a c h e t s a la ria l a tra c tiv
· tic h e te d e m a s ă p e n tru fie c a re z i lu c ră to a re
· s e rv ic ii m e d ic a le g ra tu ite
· c a lific a re la lo c u l d e m u n c ă
· u n m e d iu d e lu c ru p ro p ic e
· o p o rtu n ită ?i d e p ro m o v a re
CEREM :
·a c u ita te v iz u a lă
· d is p o n ib ilita te d e lu c ru în s c h im b u ri
· s p irit d e e c h ip ă
· s e rio z ita te ?i în d e m â n a re

P e n tru a n e c u n o a ?te e c h ip a ?i p e n tru
d e p u n e re a c e re rilo r d e a n g a ja re v ă a ?te p tă m
la s e d iu l s o c ie tă ?ii d in :
P A N C O T A , s tr. P ta .L ib e rta tii, n r. 2 8
T e le fo n :0 2 5 7 2 0 7 3 7 0
S A N T A N A , s tr. G h io c e ilo r , n r. 6
T e le fo n :0 2 5 7 2 3 6 1 3 5 ; 0 2 5 7 2 3 6 1 3 0 ;
0257 236100
D e L u n i p â n ă V in e ri, ziln ic în tre 7 .3 0 1 6 .0 0

ȘTIAȚI CĂ….
Cafeaua
Conține cantități importante de antioxidanți, substanțe care pot preveni efectele dăunătoare ale
oxidării la nivelul țesuturilor, ajutându-l să se protejeze împotriva distrugerii celulare și reducând riscurile
instalării anumitor tipuri de cancer.
O ceașcă de cafea conține o serie de nutrienți importanți pentru organism:
 Riboflavina (vitamina B2): 11% din doza zilnică recomandată
 Acid pantotenic (vitamina (B5): 6% din doza zilnică recomandată
 Mangan și potasiu: 3% din doza zilnică recomandată
 Magneziu și niacina (B3): 2% din doza zilnică recomandată
Cele mai indicate ceaiuri pe vreme de caniculă sunt:
 Ceaiul verde - este una dintre cele mai bogate surse naturale de antioxidanți
 Ceaiul de Rozmarin - acest ceai are efect tonifiant în zilele caniculare
 Ceaiul de fructe - ajută la vitaminizarea organismului
 Ceaiul de mentă - ajută la tulburări digestive
Zsolt Margithazi
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 casă în Pâncota, str. A. Iancu, nr. 57, cu

curte și grădină mare. Tel: 0773974643;
00393202105849.
Vând grădină 15 m front stradal în Pâncota, str.
Soarelui. Tel. 0741001795.
 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 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 motocultor Viking sistem.Tel.0257466403.
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 Vând mobilă de dormitor, de sufragerie şi un

colţar. Tel. 0721296515.
Vând scăunel pliant pentru pescari, bicicletă de

damă, plită electrică 4 ochiuri, geamantan mare
negru, fotoliu pentru copii. Tel 0257466694.
Vând mașină DACIA LOGAN 2008, în stare
bună, 69.000 km, 2700 euro negociabil și un
motocultor. Tel: 0741602189, 0746094610.

CĂSĂTORII
Și-au unit destinele în luna iulie:
OANA ADELIN NUȚISOR & BLAJ RALUCA
AMALIA
MARC ROBERT CĂTĂLIN & PONEPALO
FLORINA MIHAELA
CÎRPACI SEBASTIAN CIPRIAN & COVACI
IONELA TABITA
VOINEA ALEXANDRU & SAV DAMARIS
ELIADA
MALASANCIUC REMUS & GAVRILĂ
CLAUDIA
DUDĂU SERGIU & MEREU CLAUDIA
ALEXANDRA
VLAICU CLAUDIU GIANINI & TRIF
GEANINA
LUCOAIE LEONTIN & BUCIUTA LENUȚA
VESESCU BOGDAN IOAN& JOLDEȘ FLAVIA
MARINA
TEAȘCĂ ROBERT ALLI & MAGIARU
ANDREEA BEATRICE
CIOARĂ CORNELIU SEBASTIAN & CRĂCIUN
MARIA MĂDĂLINA

Casă de piatră, familiilor întemeiate!
DECESE
Au plecat dintre noi, în luna iulie:
GRAUR ADRIAN
HORGA TOADER
CODREAN PETRU
KAKUYA MARIA
SZABO IULIANA
MARIN ZENI
IAKAB GHEORGHE
APACHIȚĂ CONSTANTIN
BARBU GHEORGHE
MARIAN EMIL IACOB
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/

