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       Cel mai mare proiect cu finanțare din fonduri europene a fost aprobat. 
Pâncota și Măderatul vor avea parte de MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA 
ILUMINATULUI PUBLIC. 

           Primar,                                                                
Dan - Ștefan Pocrișer 

Numere utile:   
Primărie 0257466679, 

Poliție 0257466314;  
Pompieri 0257466357;              

Poșta  0257466310; 
Uzină Apă Pâncota 

0257466348;  
Casierie Apă Pâncota 

0257467510.  

        Valoarea proiectului este de peste 3 
milioane euro, fiind astfel cel mai îndrăzneț 
și mare proiect finanțat din fonduri 
europene nerambursabile al Orașului 
Pâncota. 
         Contractul de finanțare l-am semnat 
vineri, 08.10.2021, cu ADR Vest - 
Autoritatea de management a Programului 
Operațional Regional, prin Axa prioritară   
3-Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea        
3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din resurse regenerabile 
în infrastructurile publice. 
          Proiectul presupune: 

Schimarea tuturor corpurilor de 
iluminat din Pâncota și Măderat, cu lămpi 
moderne cu led; 

Extinderea sistemului de iluminat, cu 
340 de stâlpi metalici noi și lămpi cu led; 

 Sisteme de monitorizare,        
dispecerizare, comandă și diagnoză; 

Iluminarea a 10 intersecții cu treceri 
de pietoni, pentru sporirea siguranței în 
circulație; 

Investiția are totodată și un efect 
economic, consumul de energie fiind 
estimat a scădea cu aproape 50% față de cel 
existent. 
         Termenul de realizare este de 
aproximativ 2 ani.                                         
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AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE 2021-2022  

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

Inspector,  
Daniela Bulza 

 În data de 11.10.2021, a fost publicată Hotararea de Guvern nr. 1073/2021 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială 
pentru consumatorul vulnerabil de energie. Conform acestor acte normative, în sezonul rece 01.11.2021-
31.03.2022 ajutoarele de încălzire vor putea fi obținute de familiile sau persoanele singure a căror venit 
mediu net pe membru de familie este de până la: 
      -  1386 lei/persoana - în cazul familiei și  
      -  2053 lei, în cazul persoanei singure.  
 Venitul mediu net, reprezintă totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau, 
după caz, membrii familiei, în luna anterioară, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 8, alin. 1-3, din legea 
416/2001(!!) privind venitul minim garantat. 
 Ajutoarele de încălzire se vor acorda proporțional, prin compensare procentuală, de la 10% până la 
100% De asemenea, familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea/valorile 
menționate mai sus, beneficiază lunar, pe tot parcursul anului, de un supliment pentru energie în suma fixă, 
astfel:  

 - 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;  
 - 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;  
 - 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;  
- 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.  

 În situația în care singura sursă de energie utilizată este ENERGIA ELECTRICĂ, cuantumul 
suplimentului este de 70 lei/lună. 
 Pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire, acestea se vor 
acorda astfel: începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a 
lunii respective; începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii 
respective; începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor 
social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.  

 ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA 
LOCUINȚEI PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE 01.11.2021-21.03.2022, COMBUSTIBILI 

SOLIZI PÂNĂ ÎN 31.03.2022 PT. SUPLIMENT PENTRU ENERGIE: 
        - Adeverință de salariu cu salariul net plus valoarea tichetelor de masă cu salariul realizat în luna 
anterioară depunerii cererii 
        - Cupon de pensie din luna curentă sau anterioară depunerii cererii 
        - Adeverință de venit de la ANAF Ineu 
        - Adeverință de la compartimentul Agricol – Primăria orașului Pâncota 
        - Adeverință de la compartimentul Buget – Finanțe (certificat fiscal) - Primăria orașului Pâncota 
        - Copie a unei facturi de furnizare a energiei electrice 
Alte documente anexate: 
        - Contract imobil 
        - Acte de identitate 
        - Certificat de naștere părinți și copii 
        - Certificat de căsătorie ( unde este cazul) 
        - Livret de familie 
        - Sentință de divorț 
        - Sentință de încredințare minori 
        - Certificat de încadrare în grad de handicap 
        - Decizie de pensie: invaliditate, urmaș, limită de vârstă 
        - În cazul deținătorilor de autoturisme - copie CIV 
            Dosarele se depun exclusiv de către proprietarii imobilului de domiciliu.  
 Persoanele care domiciliază în Pâncota și Măderat pot depune solicitările la Centrul de Informare 
Turistică Pâncota (lângă PECO). Tel.:0357435354.                                                                                                                             
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    Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com 

REPARAȚII CAPITALE LA TERENUL 
SINTETIC DE SPORT 

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA 
VĂII SODOM 

 Întreținerea și curățarea văii, o preocupare 
permanentă  pentru noi. 
 Pe parcursul ultimelor săptămâni, 
angajații din cadrul Serviciului Gospodărie -
Primăria Pâncota, au curățat valea ce străbate 
orașul nostru, astfel vegetația din albia văii a fost 
îndepărtată. 
                                                Viceprimar, 
                                                 Ion Boiciuc 

 Terenul sintetic de sport din curtea Liceului 
Teoretic Pâncota a avut parte în cursul lunii 
septembrie de reparații capitale. 
 Terenul este destinat elevilor pentru orele de 
sport în timpul programului școlar, iar după-amiază 
și în weekend celorlalte persoane care doresc să-și 
petreacă timpul liber prin mișcare. 
                                                  Primar,  
                                        Dan - Ștefan Pocrișer 

    INFORMARE 
 

 Pentru funcționarea normală a rețelei de 
canalizare și a stației de epurare precum și pentru 

asigurarea protecției mediului și a efectelor 
adverse, se INTERZICE deversarea deșeurilor    

(BORHOTUL-TESCOVINA) rezultate în urma 
obținerii RACHIULUI (ȚUICA), VINULUI, etc. 

în rețeaua de canalizare sau direct în stația de 
epurare, prin vidanjare. 

 Fapta săvârșită constituie contravenție și 
se pedepsește cu amendă între 3000 și 5000 lei.                       

               COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

PANDA GABRIELA  
HANDMADE 

 

  Lănțișoare, cercei, Brățări, Inele,  
Agrafe de păr 

Personalizare obiecte din lemn, agende, 
tricouri, sacoșe, șorțuri, portfarduri 

Produse și cadouri personalizate pentru nunți, 
botezuri, aniversări, tăieri de moț 

    
 
 
 
  

    Facebook:  
             Panda Gabriela Handmade 
               Nr. de contact:0756373194 
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DIN ISTORIA LOCALITĂȚII NOASTRE 

 INFORMARE! 
 Având în vedere creșterea cazurilor Covid-19 din ultima perioadă, conform Hot. nr.141/15.09.2021 a 
C.J.S.U. Arad, s-a stabilit extinderea obligativității purtării măștii de protecție: pe o rază de 100 de metri în jurul 
unităților de învățământ, pentru persoanele care staționează în acest perimetru, în piață și în stațiile de autobuz.                                                                          

                                         Inspector, Gheorghe Rusa 

Castelul Dietrich-Șulkowski 
 În anul 1917, întreaga moșie a prințului Josef Maria Șulkowski, în suprafață de 34.000 iugăre, a 
fost vândută cu 19,5 milioane de coroane (aproximativ 2,5 milioane dolari, la echivalentul coroană dolar 
din 1917). Întrucât Șulkowski era pus sub tutelă, pentru risipă, neavând dreptul să-și administreze averea, 
vânzarea a fost făcută de către tutorii săi, cu aprobarea Oficiului de tutelă. A fost ultima proprietate 
vândută, din imensele proprietăți ale bunicului său, J. Dietrich. 
 Domeniul, inclusiv castelul, a fost achiziționat de Societatea Anonimă Industria Textilă Centrală cu 
sediul în Budapesta, apoi în București. Societatea își va schimba numele de mai multe ori, din 1936 
purtând numele de S.A.R. pentru Întreprinderi Industriale și Imobiliare cu sediul în București. 
 Prin Reforma Agrară din 1921 au fost expropriate cea mai mare parte a terenurilor acestei societăți. 
Ceea ce a mai rămas, împreună cu castelul, fosta ”hodae”, s-au Remonta, cum i s-a mai spus, fostul D.C.A. 
de pe piață și câteva grădini au continuat să facă parte din amintita Societate. 
 În septembrie 1925, castelul era funcțional, deși o parte din mobilierul existent a fost vândut la 
licitație. Episcopul Aradului, Grigore Comșa venit la Pâncota pentru sfințirea bisericii ortodoxe, a servit 
masa și a rămas aici peste noapte. 
 În 1938 Societatea care deținea castelul, intră în faliment, ca urmare începe procesul de lichidare. 
Adunarea generală a acționarilor a numit un lichidator al bunurilor sale. 
 Aflându-se că proprietățile din Pâncota se vor vinde, Prefectura (prin intermediul Preturii Plasei 
Șiria) solicită Primăriei comunei Pâncota să facă toate demersurile pentru exproprierea castelului, pentru 
utilitate publică. Primarul Ioan Burza, prin Decizia Sfatului Local, inițiază procesul de expropriere pentru 
utilitate publică pentru toate proprietățile din Pâncota, deținute de Societate. În castel se preconiza să se 
amenajeze spațiul pentru școală, pentru celelalte proprietăți nu au fost motivații solide și sigure. (Se vorbea 
doar de posibilitatea construirii unei noi biserici ortodoxe, de posibilitatea de a oferi spațiul de la Remontă 
unei unități militare etc.). 
 Urmează un lung șir de procese între Primărie și Societatea proprietară, la  Arad, la Curtea de Apel 
Timișoara și Curtea Superioară Administrativă din București. În 1942 se respinge ca nefondată acțiunea 
Societății, motivându-se că Decizia a respectat cerințele legii de expropriate pentru utilitate publică pentru 
castel, ( mai puțin pentru celelalte proprietăți) și recomandă părților să se înțeleagă pe cale amiabilă. Astfel, 
Primăria revine asupra deciziei sale de expropriere totală și în ianuarie 1943, decide să cumpere castelul În 
iulie 1943 se încheie precontractul de vânzare-cumpărare pentru suma de 1.500.000 lei. În februarie 1944, 
avocatul N. Calmuschi, lichidatorul împuternicit de adunarea generală a S.A.R. pentru Întreprinderi 
Industriale și Imobiliare, semnează contractul de vânzare a castelului către Primăria din Pâncota pentru 
care semnează primarul Gheorghe Filimon și se achită, respectiv se primește, suma convenită. Dar, datorită 
evenimentelor de la finalul războiului, dar și indiferenței autorităților locale castelul nu a fost intabulat pe 
Primărie, deși Pretura Șiria a solicitat urgentarea demersurilor legale pentru această intabulare. 
 În februarie 1945 adunarea generală a S.A.R. pentru Întreprinderi Industriale și Imobiliare aprobă 
încetarea stării de lichidare a societății și reînceperea activității ei, deoarece intrarea în insolvență nu fusese 
publicată în Monitorul Oficial din 1938, așa cum prevedea legea. În martie același an, Adunarea generală a 
acționarilor societății revine asupra înstrăinărilor de bunuri făcute sub imperiul legiuirilor antievreiești 
anterioare anului 1945, Henrich Kleckner este numit administrator al firmei. În 1946, aceste cumpără cele 
60.000 acțiuni ale societății, împreună cu cei doi fii ai săi. De precizat că, vânzarea către Primărie nu s-a 
făcut sub imperiul nici unei legi antievreiești, chiar și exproprierea, dacă se făcea, se baza pe o lege 
anterioară anului 1938. (Continuare în nr. următor.) 
                                                                                                                                       Traian Stepan 

    Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com 
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CENTRUL DE ZI PÂNCOTA ȘI-A REÎNCEPUT ACTIVITATEA CU 
ECHIPAMENTE TEHNICE NOI 

 Începând din luna octombrie, Centrul de Zi Pâncota a 
fost redeschis. Clădirea cu destinația acestor activități fiind 
ocupată în continuare de Centrul de Vaccinare, copiii înscriși 
la Centrul de Zi Pâncota își desfășoară activitatea într-una din 
sălile noului corp de clădire din curtea Liceului Teoretic 
Pâncota. 
 Totodată prin Proiectul VIP PLUS, pe fonduri 
europene în care facem parte alături de DGASPC Arad, am 
primit 3 laptop-uri cu cască și microfon, 2 tablete cu camere 
video încorporate, o imprimantă multifuncțională și un 
televizor smart. Echipamentele au valoare totală de 14.000 de 
lei, acestea fiind date în folosință copiilor ce activează în 
Centrul de Zi Pâncota, aceștia făcând parte din grupul țintă al 
proiectului.                                                                                     
                Inspector,                                                            
                                                          Jana Druțău                                                 

              VINO SĂ BENEFICIEZI DE: 
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Zsolt Margithazi 

ȘTIAȚI CĂ…. 

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC 
 MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIVIND REGIMUL 

DEȘEURILOR 
 În 26 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Ordonanța de Urgență nr.92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, 
ordonanță care abrogă dispozițiile Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor și 
a Hotărârii  Guvernului nr.235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate. 
 Această ordonanță aduce modificări substanțiale în care ceea ce privește 
sancționarea persoanelor care nu respectă regimul deșeurilor și abandonează 
deșeuri ilegal pe terenurile din împrejurimile localității. 
 În continuare vă facem cunoscute câteva dintre faptele care constituie 
contravenție: 

 Abandonarea deșeurilor în spații neautorizare este interzisă, art.20 alin (3), se sancționează conform 
art.62 alin. (1) lit. b, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 lei la 
70.000 lei pentru persoanele juridice, iar ca măsură complementară se va confisca vehiculul folosit la 
abandonarea deșeurilor. 

 Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă, art. 20 alin (5), se sancționează conform art.62 
alin. (1) lit. b, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 lei la 70.000 
lei pentru persoanele juridice. 

 Persoanele fizice au obligația să depună deșeurile provenite din gospodărie, pe tipuri, în sistemul de 
colectare separată a deșeurilor municipale gestionate de operatorii economici, art.30 alin.(5), se 
sancționează conform art.62 alin.(1) lit. c, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice. 

 

                                                                                                               Primăria orașului Pâncota 
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    În centrul orașului Pâncota, lângă Stația 
Petrom, a fost montat un automat de sifon 
și apă plată. 

     Acesta funcționează în sistem non-stop. 
            

AUTOMATUL DE SIFON LA PÂNCOTA 

 După victoria obținută cu Felnacul, scor      
3-1, în ultima etapă a turului, reușind să facem un 
joc foarte bun împotriva ocupantei locului 2 în Liga 
a IV-a, marcatorii noștri fiind Ispas Alexandru, 
Balaban Claudiu, Narcis Firicel, reușim să 
terminăm turul campionatului pe poziția a V-a, 
sperând să continuăm pe același drum acumulând 
puncte meci de meci. Având o echipă foarte tânără 
sperăm la sfârșitul sezonului de toamnă să 
terminăm cât mai sus. 

PÂNCOTA ÎNVINGE FELNACUL ȘI TERMINĂ TURUL CAMPIONATULUI        
PE LOCUL 5 

PODGORIA PÂNCOTA 
  ECHIPA DE SENIORI 

Bucuria de după golul marcat de        
A. Ispas în meciul Pâncota – Felnac 

 Ne bucurăm de munca depusă de 
antrenorul Mițiți Dan, care a reușit într-un timp 
foarte scurt să omogenizeze echipa și să o ducă la 
un nivel de pregătire foarte bun. 
 Mulțumim de asemenea, conducerii 
orașului, prin primar Dan Pocrișer, viceprimar Ion 
Boiciuc cât și consilierilor care ne sprijină în 
dezvoltarea fotbalului pe plan zonal. 
                                Președinte,                                                                                 
       Sergiu Dragalina 



             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 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.  
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DECESE 
   Au plecat dintre noi, în luna septembrie: 

        Strecicov Ioan 
        Berce Moise 
       Junc Ilisie 
       Crișan Silviu Gheorghe Livius 

   Dumnezeu să-i odihnească în pace! 
   Sincere condoleanțe familiilor greu 
încercate! 

 

Și-au unit destinele în luna septembrie: 
Iliuță Raul Petru & Erdei Zsanett Brigitta 

Berlan Sinon & Matei Carina Denisa 
Ursachi Răzvan Ioan & Coman Eveline 

Poienaru Cosmin Mădălin & Roșu Monica Ioana 
        Casă de piatră, familiilor întemeiate! 

CĂSĂTORII 

ANIVERSĂRI 

  
Au aniversat 50 de ani de 

căsătorie  
în luna septembrie: 

     Bărdaș Virgil și  Ioana 
 La mulți ani și multă 

sănătate! 

TAI  LEMNE  DE FOC  
Cosmin Ardelean  0727208149 

 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. 
Vând remorca Humer 1300 kg. Preț 2500 €. Tel 
0744283229. 
Vând motopompă nouă pentru agricultură și furnir 
mahon și nuc. Tel: 0740219221. 


