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Numere utile:  
Primărie   

0257466679 
Poliție: 

 0257466314  
Pompieri: 

0257466357 
 Poșta 

  0257466310 
 Uzină Apă Pâncota: 

0257466348 
 Casierie Apă Pâncota:  

0257467510 
Deranjamente ENEL: 

0257929 

SITUAȚIA BUGETULUI ORAȘULUI PE ANUL 2021 

Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat 

INFORMAȚIA 
 DE  

   PÂNCOTA 

TOTAL VENITURI (lei) - 2021 17.504.476 Procentual 
Impozite și taxe locale 4.996.233 28,5 % 

Cote defalcate din imp. pe venit și sume TVA 8.892.234 50,8 % 
 Fonduri nerambursabile, guvernamentale și europene 3.616.009 20,7 % 

TOTAL CHELTUIELI (lei) - 2021 15.903.951 Procentual 

Investiții: Modernizare, reabilitare și întreținere străzi; 
Modernizare și extindere iluminat public; Bloc Nou 

A.N.L.; S.F. Canalizare Măderat și extindere Pâncota; 
Amenajare parcări; Bază de sport; SF Pistă biciclete  
Pâncota-Măderat; Reabilitare Șcenă Parc; Construire 
Grădiniță Măderat; Amenajare alei pietonale și altele 

5.202.076 32,7 % 

Lucrări pe Domeniul public, Întreținere clădiri publice, 
Amenajare și întreținere Vale, Obiecte de inventar,  

Iluminat pb + clădiri publice, Alte utilități, Carburanți, 
Corespondență, Funcționare, Centru de zi, Studii  

topografie, Studii de specialitate, Protecția Mediului 

2.574.326 16,2 % 

Cheltuieli funcționare administrație publică, Furnituri, 
Comunicații, Întreținere programe și aparaturi, Pază și 
protecție, Transport, Mentenanță, Materiale diverse,  

Servicii SVSU și SPCLP 

1.788.938 11,2 % 

Cheltuieli salariale - funcționari publici și personal         
contractual 2.605.020 16,4 % 

Cheltuieli cu Persoane cu handicap și Asistenți           
personali ai persoanelor cu handicap 1.822.436 11,5 % 

Centru de vaccinare 443.779 2,8 % 
Cheltuieli cu învățământ 993.028 6,2 % 

Sport 236.825 1,5 % 
Asistență socială 237.523 1,5 % 

 Așadar, începem anul 2022 cu un excedent de 1,6 milione lei, fapt ce ne dă 
posibilitatea demarării imediate a unor investiții programate și cofinanțării proiectelor 
pe fonduri externe.  
    Procentul folosit în investiții și reparații, de aproape 33% din total, reflectă o 
bună gestionare a fondurilor publice.  
                                                        Primar,  
                                               ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

 În cele ce urmează, vă prezint situația bugetului orașului Pâncota pe anul 2021.  
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UTILIZAREA PARCĂRII PENTRU BISERICA FILADELFIA 

                               MERSUL TRENURILOR 

 Amenajarea parcării din fața Biserici Penticostale Filadelfia din Pâncota a fost făcută conform standardelor, 
respectiv parcare laterală cu 12 locuri. 
 Având în vedere numărul mare de mașini parcate, în timpul programelor religioase, în zilele de joi și 
duminică, în urna unei discuții la fața locului împreună cu conducerea Bisericii și un reprezentant al Poliției orașului 
Pâncota, Serviciul Rutier, s-a stabilit ca pentru perioadele respective, parcarea să fie utilizată împreună cu pista de 
biciclete pe acel tronson, așa încât să dublăm capacitatea parcării. 

 Așadar conform celor decise au fost montate indicatoare direcționale, astfel încât bicicliștii vor devia traseul 
pe alea pietonală pe o porțiune de 100 m. 
 Vă mulțumim pentru înțelegere! Primar, 

ec. Dan Ștefan Pocrișer 

BRAD – ARAD 

ARAD - BRAD  

STAȚIE  SOSIRE PLECARE SOSIRE PLECARE SOSIRE PLECARE SOSIRE PLECARE 

PÂNCOTA 05:08 08:09 07:30 07:31 15:11 15:12 18:13 18:14 

STAȚIE SOSIRE PLECARE SOSIRE PLECARE SOSIRE PLECARE SOSIRE PLECARE 

PÂNCOTA 06:25 06:26 09:03 09:04 17:16 17:17 20:31 20:32 

REDUCERI PENTRU COPII 
GRATUIT pentru copii care au până ı̂n 5 ani 

50% REDUCERE—Pentru copiii care au ı̂ntre 5 și 10 ani 
Reducerea se cumulează cu reducerea pentru anticipație și reducerea de 

idelitate 
 EȘTI ELEV/STUDENT 

Poți cumpăra bilete online ı̂n tra ic intern 
Iți poți crea propriul pro il de utilizator 

te prezinți direct la tren 
Nu este obligatorie printarea biletului 

Călătoria gratuită a elevilor cu TREN REGIO, REGIO EXPRESS sau 
INTERREGIO la clasa a II-a 

  Studenții ı̂n vârstă de până la 26 de ani bene iciază de 50% reducere 
la transportul intern feroviar, clasa a 2-a, cu TREN REGIO, REGIO 

EXPRESS sau INTERREGIO la clasa a II-a 
PENSIONARII 

 cu TREN REGIO, REGIO EXPRESS sau INTERREGIO la clasa a II-a 
50% reducere la 6 călătorii 

 

CARDUL TRENPLUS  
DOAR 110 LEI                                                      

Călătorești 1AN cu 25% 
reducere 

Călătorii nelimitate 
Poți cumpăra ı̂n baza cardului și 

bilete online 
CĂLĂTOREȘTE DUS – ÎNTORS 

mai IEFTIN cu 10% 
Scapi de grija biletului la ı̂ntors 

ALEGE UN ABONAMENT: 
NELIMITAT 30 
NELIMITAT 7 

FLEXI 5, 10 sau 15 zile 
Elevi și student conform legislației 

în vigoare 
REDUCERI DE FIDELITATE 

www.cfrcalatori.ro Facebook: facebook.com/CFRCalatori.ro Blog: www.cfrcalatori.ro/blog 



INFORMAȚIA DE PÂNCOTA                                                                                                                   PAGINA 3 

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

EKR FACE ANGAJĂRI PENTRU LOCAȚIILE DIN PÂNCOTA ȘI SÂNTANA 

 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  

CAMPANIA DE IDENTIFICARE A ARBORILOR CARE PREZINTĂ PROBLEME 

 Am început anul cu diverse lucrări efectuate cu personalul 
primăriei după cum urmează: 
    - curățare șanț colectare ape pluviale  
    - toaletare arbori  
    - curățenie generală în piața și hala 
agroalimentară 
    - desfundare poduri pentru drenare apă 
   - curățare acostamente  
   - amenajări drumuri pietruite în extravilan 

- deszăpezire și aruncare material 
antiderapant. 

                          Viceprimar, 
                               Ion Boiciuc 

LUCRĂRI  PE DOMENIUL PUBLIC 

  În această perioadă dorim să identificăm arborii de pe raza 
localității Pâncota și Măderat care sunt nesănătoși și care pot afecta 
siguranța traficului pietonal și rutier, a imobilelor aflate în 
apropiere, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansată sau a stării 
fitosanitare precare. Așadar, persoanele care constată existența 
unor astfel de arbori să ne sesizeze la nr de tel 0257466301. 
 În urma unei inventarieri a acestora vom demara 
procedurile legale de identificare, marcare și de autorizare a tăierii 
acestora prin Ocolul Silvic și Agenția pentru Protecția Mediului.                                                         
                                                 Viceprimar, 
                                                  Ion Boiciuc 



 

INFORMAȚIA DE PÂNCOTA                                                                                                                     PAGINA 4 

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

SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ANUL 2022 PENTRU SUSȚINEREA PRODUCȚIEI DE 
LEGUME ÎN SPAȚII PROTEJATE  ȘI AJUTORUL DE MINIMIS PENTRU USTUROI 

CofetCofetăria ăria   
MORENAMORENA’’S S   

DESSERT & COFFEEDESSERT & COFFEE    
    Str. T. Vladimirescu, nr.53 PâncotaStr. T. Vladimirescu, nr.53 Pâncota  

  Vă oferim: Vă oferim:   
Prăjituri de la 6 lei/buc,Prăjituri de la 6 lei/buc,  

    Tort (la comandă) de la 75lei/kgTort (la comandă) de la 75lei/kg  
      Sandwich cald 7lei /bucSandwich cald 7lei /buc  
      Cafea de la 5lei Cafea de la 5lei --  simplăsimplă  

                  Ciocolată caldă/rece 10 leiCiocolată caldă/rece 10 lei  
                                            Pentru comenzi:Pentru comenzi:  

Nr. de telefon: Nr. de telefon: 07582706100758270610  sau pe pagina de Facebook: sau pe pagina de Facebook: MORENA’ S DESSERT & COFFEEMORENA’ S DESSERT & COFFEE  
ORAR: ORAR: Luni: Închis, Marți Luni: Închis, Marți --  Sâmbătă 10.00Sâmbătă 10.00--17.00, Duminică: 11.0017.00, Duminică: 11.00--17.0017.00  

Vă așteptăm cu drag!Vă așteptăm cu drag!  

  Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4.000 de euro, 
respectiv, pentru anul 2022, pentru susținerea producției de legume: 

a) 3.000 euro/cultură în ciclul I/1.000mp /beneficiar 
b) 1.000 euro/cultură în ciclul II/1.000 mp/beneficiar  

             Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la Direcția pentru Agricultură Județeană Arad până cel târziu la 
data de 1 martie 2022, pentru ciclul I de producție.  
  Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de legume în spații protejate după cum urmează: 
 Tomate – cultivate în ciclul I sau ciclul II de producție 
 Ardei gras și/sau lung– capia– cultivați în ciclul II de producție 
 Castraveți - cultivați în cilul II de producție 
 Fasole păstăi - cultivată în ciclul II de producție 
 Salată - cultivată în ciclul II de producție 
 Spanac - cultivat în ciclul II de producție 
 Ceapă verde - cultivată în cilul II de producție  

DOCUMENTE NECESARE 
pentru sprijinul financiar a producției de legume și pentru ajutorul de minimis pentru usturoi: 

a) Copie B.I./C.I. 
b)Copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022 
c) Împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz 
d)Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului /Registrul național al 

asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea 
e) Dovadă cont activ la bancă/trezorerie 
f) Adeverință, în original, din Registrul Agricol 
g)Certificat de atestare fiscală și cazier fiscal 
h) Declarații pe propria răspundere—pentru ajutorul de minimis pt usturoi 

 CRITERII  
în obținerea ajutorului de minimis pentru usturoi 

Să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre 
Să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă– indicator 

cu inscripția ”Program susținere usturoi” (dimensiuni 50 cm /70 cm) 
Să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața  
Să fie înregistrați la Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a  plantelor 
Să facă dovada producției realizate prin documente justificative 
Nu înregistrează obligații fiscale la bugetul general consolidat al statului și nu au săvârșit fapte sancționate de 

legile fiscale, contabile, vamale 
      Data limită pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de minimis pentru susținerea producției de usturoi 
este 16 mai a.c..                                                                                                                   
                                                                                                                                                   Biroul Agricol 
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PÂNCOTA – REPERE ISTORICE 
 1177 – Primul document scris, cunoscut până acum, care face referire la satul abatelui de Pâncota, cu referire 
la Mănăstirea catolică de aici. Tot în acest document sunt menționați mai mulți locuitori, care ocupându-se cu 
viticultura și creșterea albinelor, dădeau dijma din miere de albine și vin către capitlul din Arad. 
 1219 – Este consemnat numele patronului localității și al Mănăstirii, Andrei, probabil descendent al 
ctitorului bisericii mănăstirii. 
 Anterior anului 1177, probabil, la ordinul regelui Bela al III-lea, se stabilesc la Pâncota călugării 
benedicteni, care construiesc aici o mănăstire. Biserica mănăstirii, a fost construită peste o biserică mai veche de rit 
bizantin și probabil într-o cetate de pământ, înzestrată cu un șanț și un val de apărare de pământ. 
 1217 - Prima mențiune documentară directă, care consemnează existența mănăstirii, alături de cea de la 
Bizere și alte câteva mănăstiri din zonă legate de benedictenii de la Cenad. 
 1219 - Abatele mănăstirii avea și calitatea de judecător în diferite procese civile, în care erau implicați 
locuitorii din zonă. 
 1284 - Regele Ladislau al IV-lea dă diploma de la Pâncota, care viza lupta împotriva tătarilor, în alianță cu 
cumanii și sârbii.  În același timp, el recomandă tuturor  nobililor, bisericilor și mănăstirilor să construiască întăriri și 
cetăți de apărare. 
 1317 - În cetate a poposit, pentru două zile, regele Carol Robert de Anjou. 
 1318, 15 mai  - Într-un document emis de Sălacea, este menționat Magistrul Iwanka, castelanul regelui Carol 
Robert al Ungariei, din Pâncota și Dezna. 
 1318, 14 iunie - Este menționată din nou, cetatea Pâncotei, ca apoi să fie nominalizată pe lista cetăților 
regale din timpul domniei regelui Sigismund de Luxemburg.  
 La începutul secolului XIV, mănăstirea va fi fortificată la ordinul regelui, fiind transformată în cetate, la fel 
ca și alte mănăstiri din regiune. Mănăstirea a fost distrusă odată cu ocupația turcească, ruinele fiind folosite pentru 
nevoile, mai ales, militare ale acestora. 
 Primul stăpân al cetății se pare că a fost voievodul Laurențiu, din neamul Igmand, cel care împreună cu fiul 
său au fortificat mănăstirea, transformând-o în cetate. Primul din această familie a fost cavalerul Vigmand, de 
origine germană, care a venit odată cu regina Gizela, a primit proprietăți și în zona Pâncotei, maghiarizându-și 
numele în Igmand. Laurențiu Igmand a fost întemeietorul familiei nobililor de Pankotai, având numeroși urmași, 
chiar până la începutul secolului XX. 
 1332 - Arhidiaconatul de Zomboly își mută sediul în biserica parohială a comunității catolice din apropierea 
mănăstirii din Pâncota. 
 1332 - 1334 -  Sunt menționați în documentele papale, arhidiaconii de Pâncota, Petru și Sixt. 
 (continuare în nr. următor)                                                Traian Stepan 

Esti pregătit pentru o nouă provocare? 
Un proiect nou, cu pași rapizi s-a lansat în cadrul companiei noastre. 

Te așteptăm și pe tine să îți oferim un loc de muncă dinamic și atractiv într-o companie în plină 
dezvoltare, la nivel European. 

Vino alături de noi și îți asigurăm: 
- Salariu atractiv (în funcție de experiența și devotamentul tău) 

- Prima prezență 
- Prima randament 

- Tichete de masă 20 Ron/zi 
- Ore suplimentare plătite integral 200% 

- Transport gratuit 
- Evaluare periodică 3-6-12 luni, renumerată conform performanței. 

Pentru informații îți stăm la dispoziție la sediul firmei noastre:  
ELETTROROM AUTOMOTIVE SYSTEMS 

Șiria, Calea Aradului nr 2011/A, Tel. 0257/531322, Email: info@elettrosud-group.com 
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IMAGINI DIN FLORA ȘI FAUNA JUDEȚULUI ARAD 

PIȚIGOIUL DE LIVADĂ 

   ”Imagini din flora și fauna județului Arad” este cartea scrisă de dul Pettenkoffer Pavel. S-a născut în 1953 
la Pâncota unde a și urmat școala generală. A absolvit Liceul nr 2 cu predare în limba maghiară la Pecica. Până în 
1991 a lucrat ca laborant la fabrica de mobilă din Pâncota, după care a lucrat la 
muzeul din Arad ca preparator (împăietor de animale).    
 Pavel Pettenkoffer este pasionat de natură, de peisaje, păsări, plante, în mod 
deosebit în creionarea acestora pe hârtie, apoi în pictarea lor în acuarelă sau ulei.  
 Cartea finanțată de Centrul Cultural Județean Arad și Asociația Kölcsey 
Egyesület  Arad, a fost  publicată în 2021 la Arad.  
 Ne vom bucura de lansarea cărți ”Imagini din flora și fauna județului Arad” 
în primăvara aceasta și la Pâncota. În momentul de față puteți răsfoi paginile acestei 
cărți bilingve la Biblioteca Orășenească Pâncota.  
 ”Îmi place… 
 În cursul vieții întotdeauna am iubit natura, și o iubesc și acum. Fiind 
pensionar am mai mult timp pentru observarea micilor minuni ale pădurilor și 
câmpiilor. Urmăresc comportarea păsărilor și animalelor. Memorizez mișcările lor 
în jurnalul meu sub formă de schițe, pe baza cărora acasă finalizez desenul pictat 
apoi cu acuarele. 
 Primăvara îmi plac câmpiile și copacii înfloriți, renașterea naturii, 
concertul păsărilor și răsăritul Soarelui. 
 Îmi place vara, lanurile de păioase în valuri, cu maci și albăstrițe, pițigoiul 
mare alimentându-și puii, zborul fulgerător al șoimului, rândunelele cum 
traversează albastrul cerului. 
 Îmi place toamna multicoloră, gruparea rândunicilor cum se încurajează 
cântând pentru drumul lung spre Africa. Dispare și cântecul greierilor, iar la o 
noapte generoasă se aude vocea cocorilor dinspre cerul cu Lună. 
 Încet se strecoară și iarna printre copaci și tufe, își așterne prelata albă 
peste câmpii și păduri. Natura doarme. Doar sub pașii cu bocanci scrâșnește zăpada 
proaspătă. Undeva departe se aud ciori și corbi zburând deasupra unui cadavru. 
 Pecica este oarecum al doilea oraș de naștere pentru mine. Vizitez frecvent 
acest orășel de câmpie. Păstrez în amintiri vechea localitate, sălașele din jurul 
Pecicăi, străduțele încovoiate cu salcâmi. 
 Între timp Pecica a devenit un orășel modern, de câmpie, curat și ordonat. 
Degeaba caut la un colț pe haiducul  Rózsa Sándor, nu mă mai salută. Pecica este 
legat de Banat printr-un pod de beton. Strigătul hamar/ hai repede al compașului, 
cu care îndemna la grabă pe cei doritori să traverseze Mureșul, de mult s-a pierdut 
în desișul pădurii de luncă. 
 Îmi amintesc profesorii, datorită cărora am învățat iubirea, respectarea și protejarea naturii. Cu mult 
respect mă gândesc la fostul meu Alma Mater, Liceul nr.2 din Pecica, care din păcate s-a mutat în ceața legendelor. 
 Numai Mureșul rămâne veșnic, precum traversează Câmpia cu valurile lui, 
ducând cu el trecutul și prezentul.”  Pettenkoffer Pál                                
                                                                                                                            C.A.                                                                                               

  Pițigoiul de livadă, Pargus lugubris (M. Füstös cinege, Ge. Trauermeise) 
are o lungime de 13,5 cm., este de dimensiunile pițigoiului mare. Se cuibărește în 
păduri rare cu frunze căzătoare (stejar). Penajul pițigoiul de livadă pare uzat, negru 
de pe bărbie  se extinde și pe gâtul exterior. Calota capului este de culoare neagră – 
maronie (la femelă culoarea maronie este mai intensă). Pițigoiul de livadă nu este 
gregar, este mai sperios decât ceilalți pițigoi. Are un strigăt asemenător cu cel al 
pițigoiului  codat ”țri– țri– țri”, cu o tonalitate aspră. Glasul îi este asemănător cu cel 
al vrabiei de casă: ”cirrr”. Cântecul său amintește de cântecul pițigoiului sur, dar 
vocea este mai aspră, iar tempo-ul este mai lent: ”cii-iu-cii-iu-cii-iu”.  
                                                                                            Pavel Pettenkoffer 
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   Zsolt Margithazi 

ȘTIAȚI CĂ…. 

PRIMELE ANTRENAMENTE DE ȘAH ȘI FOTBAL FEMININ LA PÂNCOTA 
 După lansarea inițiativei de diversificare a sportului în cadrul Clubului 
Sportiv “Podgoria Pâncota”, am constatat cu bucurie interesul arătat de copii și 
tinerii pentru două din sporturile propuse: șah și fotbal feminin.  
 La șah prima întâlnire a avut loc în data de 27 ianuarie, sub coordonarea 
profesorului  Guler Florin în calitate de antrenor. Întâlnirea a avut loc în sala de 
spectacole a Așezământului Cultural, participând aproape 50 de copii și tineri 
pentru înscriere. Până la acest moment  au avut loc primele 2 antrenamente de 
șah.  
  Și fotbalul feminin a fost o idee de succes, pentru acest sport s-au înscris 
17 fete. Prima întâlnire de recunoaștere și stabilire a detaliilor a avut loc în Sala 
de sport a orașului. Antrenamentele fetelor se vor face sub coordonarea 
profesorului Onețiu Vasile. 
 Copiii și tinerii din oraș care doresc să se antreneze în sporturile propuse 
de noi sau chiar cu alte înclinații sportive sunt așteptați în continuare să ne 
contacteze la nr de tel: 0257466301. 

 

 

Primar, 
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 



 

Vând casă în Pâncota, str. Horea, 200 mp construiți - 
160 utili, grădină 1200 mp, 5 camere, 2 bucătării, baie 
mare, holuri, cameră tehnică, cămară, pivniță, magazie 
de lemne și alte anexe. Casa dispune de toate utilitățile, 
gaz (centrală proprie), apă, canalizare, curent trifazic. 
Teracotele pentru încălzirea pe lemne au fost păstrate. 
Tel. 0724.333.862. 
Vând casă în Pâncota, str. A. Iancu, nr.57, cu curte și 
grădină mare. Tel. 0773.974.643, 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 mare și 
grădină mare. Tel. 0757.452.089. 
Vând casă în Pâncota, str. A. Iancu, renovată, ocupabilă 
imediat, cu 3 camere, cu parchet natur, 2 holuri, 2 
cămări, baie, bucătărie, anexe și grădină. Suprafața 
totală 1400 mp. Preț 90.000 euro. Tel. 0740.519.613. 
Vând casă în Măderat, nr.274 cu anexe, 1400 mp. 
30.000 euro. Tel.0740.182.192. 
Vând casă în Măderat, nr. 224, teren 1400 mp, 50.000 
euro, preț negociabil. Tel.0753.808.805. 
Vând mobilă pentru sufragerie din lemn masiv, în stare 

foarte bună. Tel. 0747.412.972. 
Vând grădină 15 m front stradal în Pâncota, str. 
Soarelui. Tel. 0741001795. 
Vând 4 căzi din fibră de sticlă, 1800 l/buc, 3 butelii 

rusești pentru aragaz, o moară de măcinat porumb, 60 
de arii de pământ în Măderat (în deal la Moldoveni), o 
grădină întreagă 28 de arii în Măderat, nr 526. Tel. 
0357.404.421. 
Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare pe 

lemne, marca ATAK 25 kW, Tel: 0740833518. 
Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare, pe 

lemne și mobilă de zi - 2 buc.   Tel.0752576901. 
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 remorca Humer 1300 kg. Preț 2500 €. Tel 
0744283229. 
Vând motocultor Viking Sistem. Tel 0257.466.403. 
Vând motopompă nouă pentru agricultură și furnir 
mahon și nuc. Tel: 0740219221 
Vând porci de 80-120 kg, 10 lei/kg. Tel. 0746496234. 
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DECESE 

 

Și-au unit destinele în luna decembrie 2021: 
Lingurar Augustin & Covaci Mina Marinela 
Boacăș Cristian –Marian & Szabo Juliana 

Blaj Paul Adelin & Ciobota Cristina Claudia 
              Casă de piatră, familiilor întemeiate! 

CĂSĂTORII 

    Au plecat dintre noi, în luna decembrie 2021: 
Matiu Sînziana  
Foray Maria  
Matei Traian 

Rubinstein Rozalia 
Szabo Iosif 
Olari Ilie 

Necșa Teodor 
Berariu Viorica 

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

 

   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).  

NOU-NĂSCUȚI 
        S-au  născut în luna ianuarie 2021: 

Niste David Ioan 
Popescu Victoria 

Antohe Alexia 
                      Bun venit pe lume! 

ANUNȚ! 
  Pentru contracte noi și modificări de contracte cu Societatea 

de salubrizare RETIM, persoanele interesate pot contacta 
agentul zonal responsabil la nr. de tel: 0748.567.797.   

  

PANDA  GABRIELA  HANDMADE 
Mărțișoare 
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 
   Site: https://pandagabriela.ro/ 


