INFORMAȚIA
DE
NR. 11
NOIEMBRIE 2021
30 noiembrie,
Sfântul Apostol Andrei,
ocrotitorul românilor

La mulți ani, tuturor
celor care poartă
numele Sfântului
Apostol Andrei!
DIN ACEST NUMĂR:
Asfaltare străzi în
Pâncota.……………pg 1
Finalizarea lucrărilor la
noua bază de sport din
Pâncota …………....pg 2
Lucrări de decolmatare
vale ………………..pg 2
Pregătiți de iarnă ….pg 2
Vaccinarea împotriva
COVID - 19 ………pg 3
Din istoria localității
noastre……………..pg 4
Lucrări de reparații și
întreținere la stadionul de
fotbal ……………...pg 4
Reguli și măsuri
împotriva
incendiilor……..…..pg 5
Reamenajare zonă
deșeuri în cartier…...pg 6
Micii fotbaliști din nou
pe firul ierbii ….…...pg 6
Știați că ……………pg 7
Informații utile…….pg 8

PÂNCOTA
Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat

ASFALTARE STRĂZI ÎN PÂNCOTA
Calitatea străzilor din orașul nostru
a fost, este și va fi permanent o prioritate
pentru noi ca administrație locală.
Dacă în primul mandat am reușit să
reabilităm mai bine de jumătate din străzile
orașului, iată că și în acest prim an din al
doilea mandat, ne-am continuat atenția
asupra calității străzilor. După asfaltarea
străzi Ciocârliei iar în vară a Străzii 3
Măderat, în această toamnă am reușit să
asfaltăm 3 străzi foarte circulate din
Pâncota, respectiv M. Eminescu, Mureșului
și N. Bălcescu.
Desigur, mai sunt străzi care
prezintă probleme de calitate la nivelul
orașului, pentru acestea avem deja semnat
un contract de lucrări de reparații prin
plombări și burdușiri, care se vor efectua în
această perioadă, astfel încât să intrăm în
iarnă fără probleme.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

ANUNȚ!
În atenția cetățenilor din Pâncota și Măderat
Primăria Orașului Pâncota PREIA ZILNIC RESTURILE VEGETALE
de la populație de pe străzile orașului.
Din cauza volumului mare din această perioadă, pe anumite zone acestea se
preiau uneori cu întârziere.
Astfel, facem apel la toți cetățenii să aibă răbdare,
resturile vegetale vor fi ridicate din fața fiecărei locuințe!
Numere utile: Primărie 0257466679, Poliție: 0257466314,
Pompieri: 0257466357, Poșta 0257466310;Uzină 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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FINALIZAREA LUCRĂRILOR LA NOUA BAZĂ DE SPORT DIN PÂNCOTA
Noua BAZĂ DE SPORT a Orașului Pâncota a fost recepționată.
La recepție au participat pe lângă reprezentanții primăriei în
calitate de beneficiari, reprezentanți ai firmei de construcții, un delegat
al Inspectoratului de Stat în Construcții Arad și doi delegați din cadrul
Companiei Naționale de Investiții, în calitate de finanțatori ai
investiției.
Noua Bază de sport este amenajată pe terenul aferent Grădiniței
PN Pâncota situat pe strada Avram Iancu, nr.41.
Fondurile pentru această investiție le-am obținut la începutul
anului 2020 de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației prin C.N.I.
Lucrările au fost demarate la începutul acestui an, constructorul și-a respectat graficul de execuție și
iată că în ultima săptămână a lunii octombrie am reușit să semnăm procesul - verbal de recepție al lucrărilor
și să ne bucurăm de o nouă investiție cu fonduri externe.
Baza de sport cuprinde un teren multifuncțional de sport, împrejmuit, dotat cu un sistem de iluminat
nocturn, vestiare, toalete și amenajări exterioare. Această nouă investiție va fi folosită în prima parte a zilei
de către preșcolarii din Grădinița P.N. iar după-amiază și în weekend - uri, de către celelalte persoane care
doresc să-și petreacă timpul liber prin mișcare.
Primar,
ec. Dan Ștefan - Pocrișer

LUCRĂRI DE DECOLMATARE VALE
O nouă lucrare pe cursul Văii Sodom este în curs de execuție.
După ce în vara acestui an am reușit să decolmatăm partea de aval a
văii, respectiv aproximativ 4 km în extravilan înspre Seleuș și am
reamenajat o porțiune de vale în Măderat, în această perioadă tot în
colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Oradea, am început o
nouă lucrare de îndepărtare a vegetației și reamenajare a albiei între
Măderat și Pâncota.
Momentan se lucrează cu un buldozer cu șenile, la care se
alătură și echipele de muncitori din cadrul Serviciului de Gospodărire
a orașului Pâncota și ale formației zonale a A.B.A.–Crișuri. Zilele
următoare vom mai primi un utilaj cu braț pentru amenajarea și
taluzarea malurilor.
Protocolul prin care se execută aceste lucrări este încheiat între Administrația A.B.A.–Crișuri și
Primăria Oraș Pâncota și aprobat prin hotărâre de către Consiliul Local Pâncota. Acesta presupune alocarea
utilajelor cu deservent orașului nostru, pentru care combustibilul necesar este asigurat de Orașul Pâncota.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

PREGĂTIȚI DE IARNĂ
Se apropie cu pași repezi sezonul rece. Pentru „a nu fi luați
prin surprindere”, în această perioadă ne-am pregătit pentru iarnă, atât
cu utilaje necesare cât și cu material antiderapant. Avem în dotarea
primăriei două lame de deszăpezire, pe care la nevoie le vom monta
pe buldoexcavator și pe tractorul din dotare. Totodată avem pregătit
nisip și clorură de sodiu, depozitate în curtea primăriei pe care le vom
împrăștia cu sărărița și autoutilitara IVECO ale primăriei.
Viceprimar,
Ion Boiciuc
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID – 19
Cele mai comune simptome ale COVID-19 sunt:
• febră (temperatură de 38 de grade Celsius sau mai mare) - inclusiv
frisoane
• tuse uscată
• oboseală
Este posibil să nu manifestați toate simptomele, ci doar să vă
simțiți mai puțin bine decât de obicei. Simptomele pot să apară până la
14 zile. Acestea pot fi asemănătoare cu cele ale gripei sau răcelii. Dacă
manifestați vreuna dintre simptomele COVID-19, autoizolați-vă (stați în
camera dvs.) și faceți un test COVID-19.
Ce este vaccinul împotriva COVID-19?
Un vaccin este o substanță care ar trebui să îmbunătățească imunitatea (protecția) față de o anumită
boală. Vaccinul împotriva COVID-19 vă va proteja de COVID-19. Dacă oamenii sunt vaccinați, ar trebui
să scadă și numărul celor care se îmbolnăvesc grav sau chiar decedează din cauza COVID-19, în
comunitatea noastră. Vaccinurile învață sistemul dvs. imunitar cum să vă protejeze împotriva bolilor. Este
mult mai sigur pentru sistemul imunitar să învețe cum să vă protejeze prin vaccinare, decât infectându-vă
cu COVID-19.
De ce este important să vă vaccinați împotriva COVID-19?
Vaccinarea împotriva COVID-19 ar trebui să vă protejeze împotriva complicațiilor grave provocate
de COVID-19. Se oferă populației vaccinul cu scopul de a proteja oamenii și de a reduce îmbolnăvirile și
decesele cauzate de acest virus.
Informații suplimentare la CENTRUL DE VACCINARE din orașul Pâncota, str. Luncii nr. 2C
(Centrul de zi pentru copii) unde se efectuează vaccinarea cu Comirnaty și este produs de Pfizer/BioNTech.
Vaccinarea se face fără programare.
Programul Centrului de vaccinare Pâncota este zilnic între orele 8 - 20.

ASOCIAŢIA C.A.R. STRAJA
SUCURSALA PÂNCOTA

OFERTĂ CHIAR DE LA ÎNSCRIERE
- O GAMĂ DIVERSIFICATĂ DE ÎMPRUMUTURI CU DOBÂNZI ATRACTIVE;
- ACCES RAPID LA ÎMPRUMUTURI PENTRU SALARIAŢI, PENSIONARI ŞI ALTE
CATEGORII DE PERSOANE: MICI INTREPRINZĂTORI, PFA, FERMIERI, etc;
- ÎMPRUMUTURI ÎN MAXIM 84 RATE FIXE, CU GIRANŢI ȘI FĂRĂ GIRANŢI;
- Ajutoare sociale la evenimente din viaţa membrului: căsătorie, naştere copii, majorat, nuntă
argint/aur și intervenţii chirurgicale;
- Ajutor NERAMBURSABIL în caz de deces pentru titular şi extins: soţ/soţie,
mamă/tată, fiu/fiica, persoană aflată în întreţinere;
- Dobânzi ATRACTIVE, neimpozabile şi acordate anual pentru fondul social depus;
- POSIBILITATEA CONSTITUIRII DE ECONOMII PENTRU MEMBRII MINORI;
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE vizitaţi site-ul nostru: www.carstraja.ro
SAU ne puteți contacta la următoarele numere de telefon:
SUCURSALA PÂNCOTA ; PÂNCOTA, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.47 -Tel. 0357423824
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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DIN ISTORIA LOCALITĂȚII NOASTRE
(Continuare articol Castelul Dietrich - Șulkowski, nr.10 octombrie 2021)
După război, castelul a început să se degradeze tot mai mult. În septembrie 1947 Comisia
Interimară a comunei Pâncota a pus la dispoziția Ministerului Muncii castelul, unde se preconiza să se facă
un cămin pentru ucenici. Delegatul Ministerului propune cedarea castelului, cu drept de proprietate, către
Ministerul Muncii pentru a putea fi reparat și amenajat. Primăria este de acord și face demersurile necesare
pentru transfer dar apare surpriza: în C.F. castelul nu era în proprietatea Primăriei, deci nu putea fi
înstrăinat.
În ziua de 30 decembrie 1947 s-a sărbătorit proclamarea Republicii, în sala mare de festivități.
În 1948 noul acționar majoritar, Henrik Kleckner, cere anularea contractului de vânzare. Ca urmare
începe un nou șir de procese, la Tribunalul Arad, la Curtea de Apel Timișoara și la Înalta Curte de la
București. Primăria pierde procesul, dar castelul va fi naționalizat în 1959, în baza decretului 119/1948 și
intabulat drept proprietate a statului român.
În 1955 castelul va fi declarat monument istoric.
În vara anului 1942, castelul a fost ocupat de detașamentul de evrei, aduși la Pâncota, pentru munca forțată
la canalul ”Matca”. În septembrie 1944, se instalează unități militare sovietice. După război devine sediul
școlii de ucenici, apoi centru de creștere a cailor unei unități de miliție și depozit de mărfuri al cooperației
și al Fabricii de Mobilă, parțial și locuințe.
În iunie1959 se fac demersuri pentru repararea acoperișului și transformarea sa în școală. Devizul
de 112.000 lei, a fost întocmit de Sfatul Popular al Regiunii Timișoara. Cu ocazia întocmirii devizului
proiectantul constă că „parcul care astăzi este aproape distrus, pare a fi un parc romantic, cu grote
artificiale și alte amenajări, ceea ce este impropriu pentru acest edificiu”. La reparația acoperișului s-au
folosit 27800 buc țigle solzi, 1300 kg tablă zincată, 200 buc ornamente prefabricate din ipsos, etc.
Întrucât erau necesare și reparații generale la clădire, care costau foarte mult, în 1960 Primăria
solicită scoaterea de pe lista monumentelor istorice și donarea lui în favoarea Gospodăriei Agricole
Colective, pentru a fi folosit ca spațiu pentru grădiniță, birouri centrale pentru colectiv, sală de ședințe. În
același an Sfatul Popular aprobă devizul pentru reparații la castel, iar în 1962, finalizându-se reparațiile, va
fi închiriat Gospodăriei Colective, pentru sediu, fierărie, grajduri, spațiu pentru crescu păsări. Aripa
centrală a găzduit o vreme grădinița, apoi biblioteca orășenească, secția de confecționat covoare a
Cooperativei Meșteșugărești și Casa Pionierilor între 1976-1977.
În aprilie 1977 toate spațiile au fost eliberate și au început lucrările de reparații, realizate cu
participarea Fabricii de Mobilă și a tuturor meseriașilor din localitate. În mai 1977 în castel se va instala
Primăria Pâncota.
După 1989, în baza legii de restituire a proprietăților confiscate de regimul comunist, moștenitorii
lui H. Kleckner au solicitat restituirea castelului. Prin hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție din 29
octombrie 2012, castelul a fost retrocedat celor șapte moștenitori. În noiembrie 2013, Primăria eliberează
castelul și se instalează la Poșta Veche.
Traian Stepan

LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE LA STADIONUL DE FOTBAL

La începutul lunii noiembrie, angajații
Primăriei din cadrul Serviciului Gospodărie
au realizat lucrări de reparații și întreținere a
stadionul de fotbal din Pâncota.
Viceprimar,
Ion Boiciuc

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR
· MATERIALELE INFLAMABILE Carburanţii sau alte lichide inflamabile
pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise
ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi cantitatea de 25 l. Nu fumaţi
niciodată în apropierea lichidelor inflamabile. Nu folosiţi niciodată afumători
improvizate şi nu le amplasaţi în magazii, poduri, sub şoproane sau lângă
materiale combustibile. Nu aşezaţi buteliile de gaze în apropierea surselor de
căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare. Nu folosiţi butelii de gaze
lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de
cauciuc fisurate sau lărgite la capete. Nu încălziţi buteliile cu flacără şi nu le
folosiţi în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată.
· SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea coşurilor de fum cel puţin o
dată pe an, de către o persoană autorizată. Depozitaţi cenuşa într-un container de metal în exteriorul
locuinţei şi la distanţă de casă, grajd, fânar, depozite, etc.
· FOCUL DESCHIS Păstraţi chibriturile şi brichetele departe de copii, şi, dacă este posibil, închise. Nu
aşezaţi lumânările aprinse în apropierea materialelor combustibile. Lumânările aprinse se amplasează
într-un suport stabil, incombustibil. Înainte de a părăsi o încăpere, stingeţi toate lumânările. Se interzice
folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu/explozie,
cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri sau spaţii în care se simte miros de gaz şi altele
asemenea. Se interzice folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de
presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun. La
arderea miriştilor se solicită permis de lucru cu foc de la primărie şi se respectă măsurile cuprinse în acesta.
· FUMATUL Nu lăsaţi ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi umpleţi cu apă scrumiera în care se
află mucurile înainte de le arunca.
· INSTALAŢII/ECHIPAMENTE ELECTRICE În locuinţele şi gospodăriile populaţiei se interzic
utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu
defecţiuni sau cu improvizaţii.
ATENŢIE! Un incendiu de grăsimi NU se stinge cu apă; recipientul în care s-a produs incendiul se
acoperă cu un capac sau cu o cârpă umedă. Discutaţi cu toţi membrii familiei, şi în special cu copiii,
posibilităţile de evacuare din locuinţă. Se recomandă ca evacuarea în caz de incendiu să se efectueze cât
mai aproape de podea, unde aerul este lipsit de fum, în caz de incendiu.
ÎN CAZUL PRODUCERII INCENDIULUI: Dacă trebuie să treceţi prin spaţii în care uşile sunt închise,
verificaţi cu dosul mâinii partea de sus a uşii, clanţa şi spaţiul dintre uşă şi cadrul uşii. Nu folosiţi niciodată
palma sau degetele pentru a face această verificare. Dacă uşa e fierbinte - Nu o deschideţi! Dacă nu puteţi
ieşi din casă: etanşaţi spaţiile din jurul uşii, inclusiv gaura cheii, împotriva pătrunderii fumului de incendiu,
deschideţi încet uşa şi asiguraţi-vă că incendiul şi/sau fumul de incendiu nu blochează căile de evacuare. În
cazul în care căile de evacuare sunt blocate, închideţi imediat uşa şi căutaţi o altă posibilitate de evacuare
de exemplu deschideţi fereastra încăperii în care vă aflaţi şi strigaţi după ajutor, rămâneţi în cadrul ferestrei
până la sosirea pompierilor.
 Dacă evacuarea este posibilă, ieşiţi imediat din casă şi închideţi uşile în urma dumneavoastră. Deplasaţivă cât mai aproape de podea. Ieşiţi urgent din locuinţă. Închideţi uşile în urma dumneavoastră pentru a
limita propagarea incendiului. Nu vă întoarceţi în casă pentru a vă lua obiecte considerate importante. Viaţa
dumneavoastră este mai de preţ. Când aţi ajuns în exterior, sunaţi la „112”.
ATENŢIE! Dacă vi s-au aprins hainele, vă acoperiţi faţa cu mâinile, vă aşezaţi la pământ şi vă rostogoliţi
stânga dreapta până ce se stinge focul. Nu alergaţi! Astfel, înteţiţi focul.
DUPĂ STINGEREA INCENDIULUI: Dacă sunt victime sau chiar dumneavoastră sunteţi victimă în
urma unui incendiu, sunaţi la „112” ori rugaţi pe cineva să sune. Răciţi cu apă şi acoperiţi arsurile cu feşe
sterile pentru a reduce şansele de infectare. Reveniţi în locuinţă după ce aţi obţinut acordul pompierilor.
Inspector,
Gheorghe Rusa
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com

INFORMAȚIA DE PÂNCOTA

PAGINA 6

REAMENAJARE ZONĂ DEȘEURI ÎN CARTIER
În această perioadă lucrăm la reamenajarea zonei de
preluare a deșeurilor din cartierul orașului. Aici a fost
realizată o copertină, cu scop principal ca precipitațiile să nu
mai ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor și totodată
pentru un aspect mai îngrijit al locului.
Zilele următoare vom continua cu împrejmuirea zonei
deșeurilor, astfel încât atunci când bate vântul mai puternic,
deșeurile ușoare să nu fie împrăștiate înspre blocuri.
Primar,
ec. Dan Ștefan Pocrișer

MICII FOTBALIȘTI DIN NOU LA FIRUL IERBII
După o lunga perioadă de pauză am
reînceput antrenamentele și campionatul. Am
evoluat în Campionatul de juniori C Elite (copii
născuți 2007 și mai tineri), unde am terminat pe
locul 3, cu 8 victorii, 3 egaluri și 2 înfrângeri.
În urma rezultatelor bune, jucătorul Iakob
Mattia face parte din selecționata județului Arad la
categoria 2008.

Facem 3 antrenamente pe săptămână, la care
participă aproximativ 50 copii, începând de la
vârsta de 5 ani. Așteptăm să ni se alăture și alți
copii din Pâncota și Măderat care vor să joace fotbal
la clubul nostru .
Antrenor,
Ovidiu Dragalina
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
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….

Zsolt Margithazi

Info: 0742481787

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 cazan pentru încălzire centrală cu gazificare

Vând casă în Pâncota, str. A. Iancu, nr. 57, cu

CĂSĂTORII

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 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 cazan pentru încălzire centrală cu
gazificare, pe lemne și mobilă de zi - 2 buc.
Tel.0752576901.
Vând motocultor Viking sistem.Tel.0257466403.

DECESE
Au plecat dintre noi, în luna octombrie:
Matei Constanta
Buptea Ana
Lăcătiș Florica
Mocian Arsinte
Daniel Maria
Sas Silvia
Stan Ambrosie
Mihuț Florea
Novac Zaga
Csaki Ida
Todoruț Susana
Burta Eugenia Tațiana
Berariu Ileana
Roman Estera Alexandra
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Sincere condoleanțe familiilor greu încercate!

pe lemne, marca ATAK 25 kW, Tel: 0740833518.
Vând remorca Humer 1300 kg. Preț 2500 €. Tel

0744283229.
Vând motopompă nouă pentru agricultură și furnir

mahon și nuc. Tel: 0740219221.

Și-au unit destinele în luna octombrie:
Andor Nicolae Mircea & Matingo Florina Denisa
Nagel Joanan Gideon & Iordăchescu Diana
Narcisa
Pădurean Darius Casian & Pantea Ligia Morena
Dan Emil & Mihuț Anca Ruxandra
Suciu Ioan & Ionescu Mihaela
Cioară Cristian & Galinschi Emanuela
Casă de piatră, familiilor întemeiate!

ANIVERSĂRI
Au aniversat 50 de ani de
căsătorie
în luna octombrie:
Hehn Francisc și Maria
La mulți ani și multă
sănătate!
Evidența căsătoriilor o avem din Registrul de Căsătorii
Pâncota. Rugăm cetățenii orașului Pâncota și Măderat care
și–au oficiat căsătoria în altă localitate și care împlinesc 50
de ani de căsătorie, să ne contacteze telefonic la nr de tel
0257466301, înaintea aniversării.

TAI LEMNE DE FOC
Cosmin Ardelean 0727208149

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/

