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PÂNCOTA
Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat

PRIMĂ
PRIMĂRIA ORAȘ
ORAȘULUI
PÂNCOTA

și

CONSILIUL LOCAL
PÂNCOTA

vă doresc

SĂRBĂTORI
FERICITE!
La mulți ani!

DECEMBRIE - LUNA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Aflându-ne în pragul sărbătorilor de iarnă, ne pregătim în diferite moduri
pentru a marca cât mai frumos această minunată perioadă. Pe lângă ghirlandele
luminoase, cupola de beculețe și celelalte decoruri, anul acesta am amenajat în
centrul orașului ieslea ce reprezintă momentul Nașterii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos.
Joi 23 decembrie, vă invităm la

CONCERTUL DE COLINDE

care va avea loc în Parcul central al orașului
Pâncota între orele 16.00 - 18.00, la care vor
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Primar,
ec. Dan Ștefan - Pocrișer

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

1 Decembrie - Ziua națională a României
a fost sărbătorită în acest an în cadre restrânse
din cauza condițiilor impuse de pandemie. Pe
arterele principale au fost arborate stegulețe
tricolore. Ne-am bucurat totodată văzând că
mulți pâncotani și măderătani au arborat drapele
la caselor lor, pentru care îi felicităm.
Un mod inedit care ne-a surprins plăcut a
fost ideea mecanicului Claudiu Decu din Pâncota, care și-a vopsit Dacia 1300 în
tricolorul României, trezind o ușoară nostalgie în rândul privitorilor, cărora le-a
amintit că autoturismul a fost cândva unul care a făcut furori în țara noastră, dar
totodată a reprezentat un obiectiv de realizat poze frumoase de 1 Decembrie.
LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! LA MULȚI ANI, DRAGI ROMÂNI!
Primar,
SĂRBĂTORI FERICITE!
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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REPARAȚII STRĂZI ȘI AMENAJĂRI PARCĂRI
Pe parcursul lunii noiembrie, au fost
efectuate mai multe lucrări pe străzile din Pâncota
și Măderat.
S-a intervenit cu reparații prin plombări,
burdușiri și așternere îmbrăcăminte bituminoasă.
De asemenea au fost amenajate parcările
din fața Liceului Teoretic Pâncota, Biserici
Penticostale Filadelfia din Pâncota și au fost
realizate marcaje rutiere.
Înainte

După

Desigur, mai rămân străzi ce prezintă
probleme de calitate, însă doresc să asigur
cetățenii care locuiesc aici, că toate sunt în
atenția noastră. Avem mai multe proiecte,
deja depuse în vederea obținetii de fonduri
externe cât și prin bugetul local, astfel încât
acestea să fie reabilitate cât mai curând
posibil.
Primar,
ec. Dan Ștefan - Pocrișer

APEL PRIVIND FÂNTÂNILE PĂRĂSITE
În decursul ultimilor ani, pe baza sesizărilor sau a autosesizărilor
personalului Primăriei, privind existența unor fântâni părăsite, am
încercat de fiecare dată să luăm măsuri astfel încât să eliminăm orice
pericol.
Așadar în unele situații au fost montate capace pe oala fântânii,
în alte cazuri s-a amenajat o placă de beton cu capac pentru acces la
nevoie, iar unde au fost constatate colmatări acestea au fost desființate.
Rugăm cetățenii din Pâncota și Măderat dacă au cunoștință de
fântâni care pot să prezinte pericol pentru oameni sau animale, să ne
sesizeze la nr. de tel 025746679.

Viceprimar,
Ion Boiciuc

ACȚIUNE DE CAPTURARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂNI
În luna noiembrie, în orașul nostru
a fost întreprinsă o nouă acțiune de
preluare a câinilor fără stăpâni de pe raza
localității noastre. Au fost preluați un nr.
de 22 de câini fără stăpâni din Pâncota și
Măderat, aceștia fiind transportați la un
centru de preluare câini, autorizat.
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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SFATURI PRIVIND: IMPOZITE, TAXE ȘI AMENZI
Este dificil să vorbesc în această perioadă (pandemie, scumpirea
produselor alimentare și nealimentare, a utilităților, etc) despre impozite și
taxe, amenzi și alte obligații de plată pe care toți cetățenii acestui oraș le
avem, față de administrația locală, dar doresc să știm că aceste datorii, dacă
nu sunt achitate în termenul prevăzut de lege, duc la majorări și obligă
administrația locală să demareze procedurile de executare silită.
Aceste impozite și taxe locale, prevăzute de lege, sunt o parte din
veniturile UAT Pâncota, venituri care sunt direcționate spre investiții, ce nu au fost puține în ultimii ani, de
care ne bucurăm toți și care sunt necesare în continuare.
Reamintesc termenele de plată pentru impozitele și taxele locale prevăzute de lege: 31 martie,
respectiv, 30 septembrie a fiecărui an. (pentru sumele mai mici de 50 de lei termenul de plată este 31
martie). Anual există bonificația de 10% pentru plata impozitelor până la 31 martie, reducere de care vă
încurajăm să profitați, fiind bani care vă rămân în buzunar, și dacă sunt doar pentru o pâine.
Documentele emise de instituția noastră, conțin termene legale în care pot fi contestate, dacă
dumneavoastră considerați că nu sunt conforme realității. Pentru Decizia de impunere anuală, termenul de
contestație este de 45 de zile de la confirmarea de primire, iar pentru actele de executare silită, respectiv,
Somație, Poprire, Proces verbal de sechestru, termenul de contestație este de 15 zile de la confirmarea de
primire. Dacă aceste documente nu sunt contestate în termenele menționate, se consideră, prin lege, că aveți
cunoștință de debitele conținute de ele și le recunoașteți ca fiind reale, deci de plată.
Amenzile nu se prescriu, după 3 sau 5 ani, cum se crede, dacă legea este respectată de către
funcționarii publici. Vă recomand să achitați amenzile în 15 zile calendaristice, de la data semnării
confirmării de primire prin poștă sau de la data primiri și semnării directe a Procesului verbal de
contravenție, deoarece în acest termen se achită jumătate din minimul prevăzut de lege pentru contravenția
respectivă. Ce mai trebuie știut în legătură cu Procesele verbale de contravenție, este faptul că și acestea pot
fi contestate în 15 zile. Sfatul meu este acela de a achita amenda înainte să contestați Procesul verbal de
contravenție. Procedînd astfel, evitați achitarea integrală a amenzii în cazul în care pierdeți procesul în
instanță, iar dacă câștigați, cu sentința definitivă și irevocabilă vă puteți recupera suma de la instituția la
care ați achitat.
Plătind impozitele și taxele locale, ajutați administrația locală să-și îndeplinească obiectivele de
investiții.
Vă mulțumim pentru corectitudinea de care dați dovadă, față de lege.
Inspector superior,
Dana Marincaș

 Sume între 1.000 și 4.000 lei
 Rate fixe de la 19 lei pe săptămână
 Cu fiecare nou împrumut, poți lua și o

Asigurare de Viață și Accidente
www.provident.ro
TEL. PÂNCOTA
0758 05 17 46

TEL MĂDERAT
0758 05 17 05

Ești client sau fost client Provident?
Spune-i unui prieten despre serviciile Provident și
poți câștiga un premiu!
Recomandă-i să sune la 021 301 07 25
pentru a solicita un împrumut și să
menționeze cine l-a îndrumat să
apeleze la serviciile Provident
(numele și numărul tău de telefon)
Dacă solicită și primește un
împrumut, tu câștigi un premiu în valoare
de 300 de lei!

021 275 75 75
Număr cu tarif normal

SMS 1805
Număr cu tarif normal

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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PROGRAMUL SFINȚIRII CASELOR ÎN PÂNCOTA
Programul Sfințirii Caselor
Pâncota 1 – Pr. Doca Leonardo
Nr.
crt.

Data

Ora

Strada

1

01.01.2022

13:00

Extravilan, Soarelui, Cimitirului

2

02.01.2022

13:00

Ion Creangă, 1 Mai, Spiru Haret, Decebal, Mihail Kogalniceanu, Podgoriei

3

03.01.2022

09:00

Eroilor, Traian (de la Mihut), Dragalina, Viilor, Piața Libertății (partea cu
piata), Blocuri, Văii

4

04.01.2022

09:00

Avram Iancu, Tudor Vladimirescu, Piața Libertății (dinspre Măderat,
începând de la Ardelean Gigi)

5

05.01.2022

09:00

Calvariei, Ciocârliei,
Rândunicii, Primăverii

Berzei,

Gheorghe

Doja,

Oituz,

Fazanului,

Programul Sfințirii Caselor
Pâncota 2 – Pr. dr. Ardelean Flavius
Nr.
crt.
1

Data

Ora

Strada

02.01.2022

13:00

Horea, Vasile Goldiș, Cărămidăriei

2

03.01.2022

09:30

Vasile Vlădica, Cloșca, Crișan, Constantin Brâncoveanu, Liliacului,
Mărășești

3

04.01.2022

09:30

Avram Iancu, Tudor Vladimirescu, Luncii, Nicolae Bălcescu, Mihai
Eminescu, Gării, Crișului

Observații
1.Sfințirea caselor se va desfășura
respectând normele de distanțare socială.
Atât preoții, cât și credincioșii vor purta
mască, în casă va intra doar preotul.
2.Dacă sunt persoane care nu doresc să
intrăm în casă, sfințirea se va face din pragul
casei.
3.Dacă în această perioadă vor interveni
înmormântări, programul se va decala cu
două ore.
Preot Leonardo Doca

Cu prilejul Sﬁntelor Sărbători ale iernii
(Crăciun Anul Nou, Boboteaza), Parohia
Ortodoxă Pâncota adresează tuturor
credincioșilor și locuitorilor localităţii
alese gânduri de sănătate, pace, bucurie,
întru toată bună sporire dimpreună cu tot
binele cel de mântuire aducător.
La mulţi și binecuvântaţi ani!
Pr. Leonardo Doca

Pr. Dr. Flavius Ardelean

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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PROGRAMUL SLUJBELOR BISERICII ORTODOXE PÂNCOTA DE
SFINTELE SĂRBĂTORI
Nr. crt.

Data

1

24.12.2021

2

25.12.2021

3

26.12.2021

4

27.12.2021

5

31.12.2021

6

01.01.2022

7

02.01.2022

8

05.01.2022

9

06.01.2022

10

07.01.2022

Sfintele Slujbe
Ajunul Nașterii Domnului:
-Slujba Pavecernitei Mari cu Litie – ora17;
-Sceneta și Colinda copiilor - ora18;
-Întâmpinarea lui Moș Crăciun și oferirea pachetelor cu cadouri copiilor
prezenți – ora 19.
Nașterea Domnului: - Slujba Utreniei – ora 09:00;
-Slujba Sfintei Liturghii – ora 10:00:
-Slujba Vecerniei cu Litie – ora 17.
Soborul Maicii Domnului: - Slujba Utreniei – ora 09:00;
-Slujba Sfintei Liturghii – ora 10:00:
-Slujba Vecerniei cu Litie – ora 17.
Sfântul Arhidiacon Ștefan: - Slujba Utreniei – ora 09:00;
-Slujba Sfintei Liturghii – ora 10:00:
-Slujba Vecerniei – ora 17.
-Slujba Vecerniei cu Litie – ora 17;
-Slujba în noaptea trecerii dintre ani – Tedeum de mulțumire – ora 23:00.
Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului, Sfântul Vasile cel Mare,
Anul Nou: - Slujba Utreniei – ora 09:00;
-Slujba Sfintei Liturghii – ora 10:00:
-Slujba Vecerniei – ora 17.
Duminica dinaintea Botezului Domnului:
-Slujba Utreniei – ora 09:00;
-Slujba Sfintei Liturghii – ora 10:00:
Slujba Vecerniei – ora 17.
Ajunul Botezului Domnului:
-Slujba Pavecernitei Mari cu Litie – ora 17.
Botezul Domnului: - Slujba Utreniei – ora 09:00;
-Slujba Sfintei Liturghii – ora 10:00:
-Sfintirea apei celei mari – ora 12:00
-Slujba Vecerniei cu Litie – ora 17.
Soborul Sfantului Ioan Botezatorul:
-Slujba Utreniei – ora 09:00;
-Slujba Sfintei Liturghii – ora 10:00:
-Slujba Vecerniei – ora 17.

ANUNȚ
Parohia Ortodoxă Română Pâncota anunță pe toți cei ce dețin locuri în cimitirul parohial să ia
legătura cu preoții slujitori pentru a li se elibera un act de dare în folosință (concesiune pe perioadă
nedeterminată) a respectivelor locuri. Nu se percep taxe pentru eliberarea unui astfel de act.
Tel. 0759751646- Preot Flavius Ardelean
Pr. Dr. Flavius Ardelean

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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DIVERSIFICAREA SPORTULUI LA PÂNCOTA
Zilele trecute a avut loc o întâlnire la care au
fost invitați profesori de sport care activează la școlile
din Pâncota, unde alături de directorii liceului și
reprezentanți ai Clubului sprotiv Podgoria Pâncota, am dezbătut
idea de a forma echipe pe următoarele ramuri sportive:
 FOTBAL FEMININ
 HANDBAL
 TENIS DE MASĂ
 ȘAH.
Din punct de vedere logistic avem toate condițiile de a o oferi șansa copiilor care au înclinație spre
unul din aceste sporturi, mai mult profesorii de sport susțineau că, cunosc mulți copii cu asemenea
aptitudini și că este o idee bună încercarea de a-i antrena într-un mod mai special respectiv a-i legitima la
Clubul Sportiv al Orașului.
Pe lângă antrenamentul specializat, copiii vor avea și alte facilități, precum echipamente sportive și
ocazia de a participa la diferite competiții sportive sub emblema Clubului.
Față de cele descries mai sus, facem apel la toți
copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 7-18 ani, să se
înscrie la nr de tel. 0257466679, după care vor fi
contactați pentru a stabili condițiile și modul de pregătire
sportiv pe fiecare categorie de sport. Înscrierile se vor
face în perioada 20 decembrie – 15 ianuarie.
Primar,
ec. Dan Ștefan - Pocrișer

MĂSURI DE BIOSECURITATE PENTRU CRESCĂTORII DE PĂSĂRI
Separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
Evitarea creșterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații

special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o
zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
Interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile
păsărilor sălbatice;
Evitarea intrării mai multor persoane, în zona de exploatație a păsărilor domestice, mișcările
limitându-se la o singură persoană ( proprietarul exploatației);
Prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;
Aplicarea unor măsuri suplimentare de evitare a introducerii/ diseminării unei eventuale infecții prin
folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament
special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei;
Prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și
păsările domestice și alte păsări, în special rațe și gâște. Trebuie limitat accesul tuturor păsărilor domestice
și păsări captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau
naturală. Se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânzători,
care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile
nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare cât și în cele comerciale care nu
dețin măsuri stricte de biosecuritate, inclusiv exploatații de tip A.
Biroul Agricol

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

EKR ANGAJEAZĂ URGENT PENTRU LOCAȚIA DIN PÂNCOTA
S.C. ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA S.R.L.
ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIILE DIN PÂNCOTA/
SÂNTANA

- MUNCITORI /CONFECȚIONERI
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:
PÂNCOTA, str. P ța Libertății, nr.28
Telefon: 0257207370
SÂNTANA, str. Ghioceilor, nr.6
Telefon:0257236100; 0257236130
De luni până Vineri, zilnic între 7.30-16.00

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 Măderat nr.274, cu anexe, 1400 mp.

30.000 euro. Tel. 0740182192.
 Vând casă în Măderat, nr 224, teren 1400 mp,

50.000 euro, preț negociabil. Tel. 0753808805.
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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 motocultor Viking sistem.Tel.0257466403.
Vând remorca Humer 1300 kg. Preț 2500 €. Tel
0744283229.

CĂSĂTORII

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

Și-au unit destinele în luna noiembrie:

curte și grădină mare. Tel: 0773974643;
00393202105849.
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.

Balint Petru & Iacob Violeta
Pufulete Sergiu Ioan & Păcurar Augustina

DECESE
Au plecat dintre noi, în luna noiembrie:

Morodan Ana Florica (79 ani)
Tomița Nicolaie (58 ani)
Bota Ioan (88 ani)
Abrudan Floarea(95 ani)
Dascăl Iosif (69 ani)
Barna Ionel(58 ani)
Indricău Flore (81 ani)
Grada Mărioara Catița (99 ani)
Filip Ecaterina (84 ani)
Mihuțiu Ștefan (94 ani)
Ilisie Victoria (62 ani)
Vărșăndan Ioan ( 85 ani)
Garai Elena (82 ani)
Mogyorosi Ana (81 ani)
Grigorie Gheorghe (72 ani)
Malicski Maria (56 ani)
Maci Adelia ( 70 ani)
Duma Ana Maria (75 ani)
Grama Cornel (79 ani)
Ceapă Doina Ileana (75 ani)

Casă de piatră, familiilor întemeiate!

ANIVERSĂRI
Au aniversat 50 de ani de
căsătorie
în luna noiembrie:
Vancu Ioan și Emilia
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.

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/

