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

AMENAJAREA, CURĂȚAREA ȘI ÎNFRUMUSEȚAREA ORAȘULUI 

Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat 

INFORMAȚIA 
DE  

 PÂNCOTA 

  Primar,  
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

Numere utile: Primărie  0257466679, Poliție 0257466314, Pompieri 0257466357, Poșta 0257466310,                                   
Uzină Apă Pâncota 0257466348, Casierie Apă Pâncota 0257467510, Deranjamente ENEL 0257929 

 Primăvara este de obicei cea mai 
bună perioadă de curățenie, înfrumusețare 
și readucere la viață a orașului. Și în acest 
an, începând din luna martie, am demarat 
o serie de acțiuni în acest sens, după cum 
urmează: 

-Plantarea de flori în zonele circulate 
ale orașului și la sediul primăriei; 

-Măturat stradal mecanizat și curățarea 
principalelor alei; 

-Mai multe acțiuni de igienizare a 
străzilor principale, zonele de periferie a  
celor două localități cât și a  albiei văii. 
Una din aceste acțiuni a fost organizată în 
parteneriat cu Garda de Mediu și Apele 
Române; 

-Colectarea deșeurilor electronice de la 
populație și agenți economici; 

-Vopsirea băncuțelor din parcul 
Măderat, precum și a altor obiecte de 
mobilier stradal; 

-Amplasarea de suporți de flori tip 
bicicletă în fața Așezământului Cultural; 

-Montarea unui număr de 18 jardiniere 
cu flori pe balustrade, la podurile de peste 
vale din zona pieței; 

-Vopsirea bordurilor șoselei pe tot 
centrul orașului Pâncota; 

-Văruirea pomilor și alte activități de 
igienizare specifice acestei perioade. 
 Prin munca depusă încercăm 
zilnic să întreținem și să înfrumusețăm 
orașul nostru, invitând încă o dată 
cetățenii să respecte curățenia orașului și 
să arunce deșeurile doar în locurile special 
amenajate. Cu fiecare din noi orașul 
devine mai curat!  
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MONTARE  PLACUȚE  STRADALE 

CONFERINȚĂ CREȘTINĂ PENTRU SUFLET 

   Primar,  
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

            A început montarea plăcuțelor stradale, în 
Pâncota și Măderat. 
            Plăcuțele se montează pe case, la capeți de 
străzi, de regulă pe partea dreaptă a sensului de mers la 
intrarea pe stradă. Pe străzile formate din mai multe 
tronsoane, plăcuțele se vor regăsi doar la începutul și 
sfârșitul străzii, cu excepția străzilor ce străbat arterele 
principale, unde se montează plăcuțe și la aceste 
intersecții. 
            Înainte de a fi montate, încercăm să luăm 
legătura cu fiecare proprietar, pentru a obține acordul 
acestora. 
 În legătură cu numerotarea străzilor din 
Măderat, prezicăm faptul că aceste numere atribuite 
străzilor au fost stabilite cu mulți ani în urmă. 
Evidența lor era însă cunoscută doar de către 
funcționarii primăriei. Aplicarea plăcuțelor este strict 
cu titlu informativ și vine în sprijinul cetățenilor, a 
celor care vizitează satul, cât și pentru instituțiile 
statului, în verificarea proiectelor desfășurate aici. 
 Așadar numerotarea străzilor din Măderat nu 
implică nici o schimbare de acte în ceea ce privește 
domiciliul sau alte documente de proprietate. 
 Plăcuțele stradale sunt realizate cu fundal 
reflectorizant, fiind ușor vizibile pe timp de noapte. 
             

 

 

„«Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău,  
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău  

și cu tot cugetul tău». Aceasta este cea dintâi,  
și cea mai mare poruncă.”     Matei 22:37-38 

 Luni, 28 martie, timp de două ore, 
Așezământul Cultural din Pâncota a găzduit 
evenimentul ”Conferință creștină pentru suflet”, 
avându-l ca invitat pe pastorul Vladimir Pustan de la 
Biserica Sfânta Treime din Beiuș, care în stilu-i 
caracteristic a vorbit despre religie, despre relaționarea 
dintre om și Dumnezeu. 
 Mesajul pastorului a fost axat nu pe 
importanța religiei în care ne-am născut sau pe care o 
avem, ci pe modul în care îl slujim pe Dumnezeu, ne 
apropiem de El, în așa fel încât la finalul vieții să 
moștenim Cerul.       
 Pastorul nu ne-a chemat la o religie ci la un 
Dumnezeu viu, drept și sfânt, care nu acceptă 
falsitatea ci care iubește inima și slujirea sinceră.   
        Mulțumim dlui primar, Dan Pocrișer, dlui 
viceprimar Ion Boiciuc și dlui Florin Mihoi care au 
făcut posibilă această întâlnire. 
                                                                Sanda Hanga 
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ACTE NECESARE OBȚINERII ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI  

- cerere tip ; 
- buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei - care au împlinit 14 ani; 
- hotărâre de încredinţare a copilului si de stabilire a pensiei de întreținere, care trebuie să fie definitivă şi irevocabilă 
- livret de familie; 
- certificate de naştere copii; 
- certificate deces soţ/soţie (dacă este cazul); 

 Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele documente: 
- hotărârea judecătorească prin care soţul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută; 
- hotărârea judecătorească prin care soţul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile 
sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; 

 Alte acte necesare: 
- adeverință eliberată de la școala la care sunt înscrişi copiii, care urmează o formă de învățământ, în care să se 
specifice numărul de absenţe; 
- adeverinţă eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, 
pentru toţi membrii familiei care sunt salariaţi cu menţiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice. 
- adeverinţă de venit eliberata de Administraţia finanţelor publice Ineu; 
- cupon de pensie; 
- cupon de șomaj; 
- extras de cont, adeverinţe cu alte venituri; 
- certificat de atestare fiscală pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria oraşului Pâncota ; 
- adeverinţă eliberată de Primăria oraşului Pâncota – Biroul Agricol 
- dosar cu șină; 
 Dosarele se depun la Primăria orașului Pâncota, camera 13, în fiecare zi lucrătoare până la ora12.00, cu 
publicul, persoana de contact Inspector Monica Pop. Pentru mai multe informații 0257466679, int.255.  

 S.C. ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA S.R.L. 
ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIILE DIN 

PÂNCOTA/SÂNTANA 
   MUNCITORI /CONFECȚIONERI CABLAJE  

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  

APA DE LA CIȘMEAUA PUBLICĂ   

                 Primar,  
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

 Apa de la cișmeaua publică a orașului este una de 
calitate, nu doar că este potabilă, dar are și caracteristici 
foarte bune. 
 Informăm cetățenii orașului faptul că, Primăria 
conform prevederilor legale, preia periodic probe de apă de 
la cișmeaua publică și le supune verificării  laboratorului 
de analiză al CAA S.A. Arad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De fiecare dată rezultatele analizelor au arătat că 
apa are caracteristici foarte bune. Ultima analiză efectuată 
a apei de la cișmeaua publică a fost efectuată în 23 martie 
a.c.. 
 Așadar recomandăm cu încredere consumul acestei 
ape, care are caracteristicile apelor plate pe care le găsim și 
în comerț.                                
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ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ANEXEI 24  

- Cerere tip - ANEXA NR.23 (primărie)  
- Copie certificat de deces al persoanei a cărei succesiune se deschide  
- Copie certificat de căsătorie al persoanei decedate  
- Copie act de identitate soț/soție  
- Copie acte de naștere ale copiilor defunctului/defunctei  
- Copie certificate de căsătorie ale copiilor defunctului/defunctei  
- Copie acte de identitate ale copiilor defunctului/defunctei  
- Copie certificat de atestare fiscală  
- Copie extras de carte funciară  
- Copie titlu de proprietate teren (unde este cazul)  
- Copie certificat de acționar (unde este cazul)  
- Copie act de identitate a bunurilor mobile (unde este cazul)  
- Achitare taxă timbru pentru obținerea anexei 24 (2 lei)  

Actele se depun la Biroul de Registratură al primăriei orașului Pâncota, camera 17.  
Pentru mai multe informații:0257466679.   

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE  

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE  

 Conform Regulamentului pentru stabilirea programului de funcționare al unităților comerciale de alimentație 
publică precum și al celor destinate recreerii și divertismentului şi a H.C.L. nr. 16 /18.02.2013, actele necesare pentru 
eliberarea orarului de funcționare sunt:  

- Cerere tip  
- Copie CI  
- Copie certificat constatator  
- Copie CUI  
- Copie contract de închiriere a spațiului  
- Taxa achitată la casieria primăriei (80 lei pentru eliberarea unui acord nou și 40 lei pentru eliberarea unei 

prelungiri de acord)  
- Contract cu agentul de salubrizare din localitate 

Actele se depun la Biroul de Registratură al primărie, camera 17. Pentru mai multe informații tel:0257466679.  

- Copie după actul de identitate a persoanei cu handicap  
- Copie după certificatul de handicap și programul de recuperare anterior – în original (acolo unde este cazul)  
- Copii de pe biletele de externare (unde este cazul)  
- Adeverință din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaților, copie a deciziei de pensionare și, 

respectiv talonul de pensie, în cazul pensionarilor, adeverință 
conform căreia persoana nu are un venit, în cazul 
persoanelor fără venituri  

- Adeverință de la medicul de familie  
- Scrisoare medicală de la medicul de familie  
- Referat medical de la medicul specialist 
- Copie după actele de identitate ale membrilor familiei, 

obligatoriu ale copiilor și nr. de telefon  
- Copie după actul de identitate al persoanei de contact în 

caz de urgență și nr. de telefon  
- Certificat de căsătorie sau de deces al soțului/soției, ori 

după sentința de divorț (dacă este cazul) 
- Dispoziție de curatelă (dacă este cazul) 

  Dosarele se depun la Primăria orașului Pâncota, camera 12, în fiecare zi lucrătoare până la ora 16.00, iar 
vinerea până la ora 13.30,  persoana de contact Sanda Hanga. Pentru mai multe informații: tel 0257466679.  

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA EVALUĂRII COMPLEXE PENTRU PERSOANELE 
CU HANDICAP  

ATENȚIE! 
 

Termenul de valabilitate al orarului de 
funcționare este de 12 luni. 
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PÂNCOTA - REPERE ISTORICE 
 1347- Este menționat în documente castelanul cetăților Pâncota și Dezna Magister Franciscus. Cele două 
cetăți vor fi menționate tot timpul împreună, având un domeniu relativ redus, format din 13 sate, nouă locuite de 
româno și patru de maghiari. 
 1352-1373 - Căpitan al cetății era baronul napolitan Pietro de Bellante. (Petrus de Bellatis) 
 1361 - Ca arhidiacon de Pâncota, era amintit Benedict. 
 1363 - Este atestată apartenența regală a cetății 
 1363 - Regele Ludovic I confirmă pentru George, fiul lui Ioan ”orășean din Pâncota” dreptul de proprietate 
asupra unui loc unde se spală aurul. 
 1366 - Arhidiaconul de Pâncota, participă la o rehotărnicire între domeniul orașului Cluj și cel al nobililor de 
Gurafalva. 
 1387, 27 februarie - Cetatea și așezarea împreună cu o mare parte a Comitatului Zărand, au devenit 
proprietăți nobiliare, fiind donate de regele Sigismund de Luxemburg, familiei Loșonczi și va rămâne în posesia ei 
aproape două sute de ani. 
 1396-1417 - Localitatea Pâncota este menționată ca ”cives Pankota”, adică oraș, dar peste câteva decenii, 
probabil ca urmare a trecerii sale în proprietate nobiliară, va fi doar oppidum, adică târg. 
 În secolul al XIII-lea sau poate în secolul anterior, coloniștii germani au fost aduși și la Pâncota, de către 
regalitatea maghiară. Coloniștii au primit, ca și în alte zone din Transilvania, privilegiile de ”hospes”, care au stat la 
baza privilegiilor orășenești, ulterioare. Noii veniți, fiind catolici, s-au așezat în apropierea mănăstirii, unde și-au 
construit și biserica parohială, devenită din 1332, sediul Arhidiaconatului de Pâncota. 
 1396, 24 iulie - A fost legalizat un document prin aplicarea sigiliului orașului. Sunt consemnate în același 
document numele a doi judecători, Syke Andraș și Gebel Petrus, precum și numele unor jurați. Având în vedere 
prezența pe acel document a doi judecători, se poate presupune că așezarea era formată din două părți separate una a 
mănăstirii și alta aparținând lui Loșonczi. Este cel mai vechi sigiliu al Pâncotei și probabil dintre cele mai vechi din 
zonă.  (continuare în nr. următor)                                                           

AUTO 
OFERIM: 

pachet salarial atractiv 
tichete de masă pentru 

fiecare zi lucrătoare 
servicii medicale gratuite 

 

Ghionoaie verde (Picus vriridis) m. zöld kulo. Ge. Grunspecht 
 Ghionoaie verde este o specie 
comună, întâlnită în pădurile cu frunze 
căzătoare, dar și în regiunile deschise 
cu copaci izolați sau pâlcuri de arbori. 
 Această pasăre poate fi văzută 
și pe sol în căutare de furnici, iarna 
pătrunde în mușuroaiele furnicilor.  
 Are o lungime de 30 cm. 
Partea superioară a corpului este verde 
iar târtița este gălbuie. Se deosebește 
de ghionoaia sură prin culoarea verde 
intensă și având mai mult roșu pe 
creștet (la ambele sexe) și mai mult 
negru pe obraji.  Tinerii, spre deosebire de tinerii de ghionoaie 
sură, sunt puternici pătați pe cap și pe gâtul subțire. Pe creștet 
este roșu.   
 Are un zbor ondulatoriu, cu etape lungi, având un 
zgomot puternic al aripilor. Este o pasăre precaută, volubilă și 
zgomotoasă. Sunetele făcute de această pasăre sunt sunete pline, 
ample, ca un fel de râset:”chi-chi-chi-dus”; pot fi auzite și în  
duete. Strigătul de zbor este ascuțit, scurt și vehement 
”chiachiachia”. Puii cer hrana cu un strigăt discordant, ca un 
șmirghel frecat de lemn. Bate darabana uneori. Darabana 
durează mai mult decât la ciocănitoarea pestriță mare, dar este 
surprinzător de slabă pentru o ciocănitoare atât de mare. 
                                                                Pavel Pettenkoffer 

GHIONOAIE VERDE ȘTIAȚI CĂ…. 

  Zsolt Margithazi 

Traian Stepan 
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PODGORIA PÂNCOTA - ȘOIMII ȘIMAND 2 –0 

  Sportivii pâncotani de karate au participat pe data de 19 februarie la Stagiul de luptă de la Oradea, iar în 
martie la Stagiul național de KATA de la Baia Mare. Întâlnirile au avut ca obiectiv pregătirea pentru Campionatul 
European din Polonia care a avut loc în luna aprilie în orașul Tarnov. Eforturile depuse la antrenamente, progresul, 
sacrificiul si faptul că am participat la un Campionat European ne face să fim mândri încă o dată că putem reprezenta 
orașul nostru în astfel de competiții.  
                   OSU! 

SPORTIVII  DE KARATE DIN ORAȘ AU PARCTICIPAT LA CAMPIONATUL EUROPEAN 

          Zsolt Margithazi 

 Meciul dintre Podgoria Pâncota și Șoimii Șimand a 
fost deschis în minutul 38 care a deblocat tabela de scor.     
S. Dragalina a executat o lovitură liberă de la 20 de metri 
ceea ce a făcut ca echipa să se deschidă jocului. Multe 
ocazii pe contre au fost semnate de Fericel. Meciul s-a 
terminat cu 2-0 pentru pâncotani, astfel cei din podgorie 
conduc clasamentul play-out cu 16 puncte, la trei lungi de 
undă peste Zăbrani și Glogovăț. 
            „Nu a fost deloc un meci ușor, Șimandul s-a apărat 
bine, a fost greu de desfăcut, cu atât mai mult cu cât, se știe, 
noi suntem mai ales o echipă de contraatac. Dar, după ce 
am deblocat partida, lucrurile au decurs în sensul dorit de 
noi, cu toate că au avut și ei ceva situații.  La final, scorul putea fi și mai mare, dar ne mulțumim cu un start pozitiv 
în play-out. Nu aveam neapărat un obiectiv legat de clasament, ci de creșterea copiilor noștri, de progresul lor și al 
echipei, iar dacă vom merita prin joc, de ce nu să nu terminăm și pe locul 5. Eu zic că am găsit formula bună cu 
Dănuț Mițiți, e exact genul de antrenor de care aveam nevoie pentru echipa noastră tânără. Evident, fără sprijinul 
Primăriei și Consiliului Local nu  ar fi existat acest proiect, le mulțumim și le dorim Sărbători Fericite. Autorităților 
locale, dar și tuturor suporterilor noștri”, spune Sergiu Dragalina, președintele-jucător al Pîncotei. 
     Echipa de fotbal ”Podgoria Pâncota”: D. Iacob – Fl. Iacob, Țop, S. Dragalina (75 Mărgăian), Gligor (88 Covaci) – 
Pușcaș, Hera, Cl. Bălăban, I. Bălăban (88 Pădureanu) – Ispas (75 Bulzan), Mihoi (46 Fericel). Antrenor: Dănuț Mițiți 
                                                                                                                                        Viceprimar, 
                                                                                                                                         Ion Boiciuc 



INFORMAȚIA DE PÂNCOTA                                                                                                                     PAGINA 7 

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

EDUCAȚIE PRIN ȘAH 

 Fotbalul feminin a prins viață la Pâncota!  
 Tinerele noastre fotbaliste au debutat în 25 
martie, cu primele meciuri oficiale, organizate în cadrul 
fazei zonale a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. 

 Începând cu luna februarie 2022, la Așezământul Cultural din 
Pâncota, au loc în fiecare zi de marți cursuri gratuite de inițiere în tainele 
jocului de șah adresate copiilor de diferite vârste din Pâncota și Măderat.  
 Sub îndrumarea prof. Guler Florin și cu sprijinul Primăriei  s-au 
adunat un număr de 70 de copii dornici să practice acest minunat sport al 
minții. 
 Jocul de șah a captivat mintea umană de foarte mulți ani. Și în 
rândul copiilor jocul de șah este practicat cu plăcere încă de la vârste 
fragede. 
 În ultimii ani au apărut multe studii educaționale și psihologice 
care au examinat beneficiile pe care le au copiii de pe urma practicării 
jocului de șah. Iată câteva argumente pentru care copiii ar trebui să joace 
șah : 

1. Ajută la dezvoltarea gândirii strategice și analitice; 
2. Ajută la dezvoltarea gândirii creative; 
3. Ajută la dezvoltarea puterii de calcul; 
4. Ajută la dezvoltarea puterii de concentrare; 
5. Ajută la dezvoltarea memoriei, motiv pentru care persoanele care 

practică șahul au risc redus de a face Alzheimer; 
6. Îmbunătățește performanțele școlare ale copiilor, prin calitățile pe 

care le dezvoltă; 
7. Dezvoltă spiritul de fair-play; 
8. Dezvoltă spiritul competitiv ; 
9. Ajută la gestionarea emoțiilor; 
10. Ajută la dezvoltatea puterii decizionale. 

 Copiii care joacă șah pe o perioadă mai lungă de timp s-a constatat 
că sunt mai echilibrați, au rezultate școlare mai bune, știu să accepte mai 
ușor înfrângerile și să își stăpânească emoțiile. 
 Știați că? 
 Aproximativ 1.000.000.000 (un milliard) de oameni știu să joace șah la 

nivel mondial! 
 Numărul posibilelor partide de șah unice este mult mai mare decât numărul de electroni din univers. 
 Cea mai lungă partidă oficială de șah a durat 20 de ore având 269 de mutări și s-a încheiat la egalitate. 
 A doua carte tipărită vreodată în limba engleză a fost despre șah! 
                                                                                                                                                      Prof. Guler Florin 

FOTBAL  FEMININ 

 Meciurile s-au desfășurat la Pâncota, pe noua 
Bază de sport a orașului. 
 Felicitări fetelor pentru munca depusă și 
antrenorului prof. Onețiu Vasile!  
 Mult succes pe mai departe! 
                                                    Viceprimar,  
                                                     Ion Boiciuc 



 

   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 compusă din 3 camere, bucătărie, baie, 
hol, bucătărie de vară și anexă. Preț 38.000 euro, str. 
Dragalina, nr 1. Tel. 0773.82.28.70. 
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. 0724.33.38.62. 
Vând casă în Pâncota, str. A. Iancu, nr.57, cu curte și 
grădină mare. Tel. 0773.97.46.43, 
0039.32.02.10.58.49. 
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. 0757.45.20.89. 
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. 
0740.51.96.13. 
Vând casă în Măderat, nr.274 cu anexe, 1400 mp. 
30.000 euro. Tel.0740.18.21.92. 
Vând casă în Măderat, nr. 224, teren 1400 mp, 50.000 
euro, preț negociabil. Tel.0753.80.88.05. 
Vând mobilă pentru sufragerie din lemn masiv, în 

stare foarte bună. Tel. 0747.41.29.72. 
Vând grădină 15 m front stradal în Pâncota, str. 
Soarelui. Tel. 0741.00.17.95. 
Vând o butelie și cărucior pentru butelie, 2 fotolii, 
masă pentru fotolii din lemn natur, masă din lemn, 
dulap nou cu 3uși, canapea extensibilă cu ladă 
(import Germania), bicicletă de damă camping, 
pliabilă, bicicletă de damă, mașină de spălat Arrctic, 
un televizor NEI, un televizor SAMSUNG, și un 
televizor mic . Tel: 0744.60.80.49. 
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. 
0357.40.44.21. 
Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare pe 

lemne, marca ATAK 25 kW, Tel: 0740.83.35.18. 
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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/  

DECESE 
    

  Au plecat dintre noi, în luna martie 2022: 
 

                      Costea Viorica  
                      Trif Aurel 
                      Cîrpaci Florin 
                      Cociuba Magdalena 
                      Kristofi Ladislau 
 

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

NOU-NĂSCUȚI 
        S-au  născut în luna martie 2022: 

Dimitar Isac Emanuel 
Boacăș Ayan 

Huțuțui Achim 
Arghir Patrik Alexandru 

                      Bun venit pe lume! 

Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare, pe 
lemne și mobilă de zi - 2 buc.   Tel.0752.57.69.01. 
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. 0751.32.27.45. 
Vând remorca Humer 1300 kg. Preț 2500 €. Tel 
0744.28.32.29. 
Vând motocultor Viking Sistem. Tel 0257.46.64.03. 
Vând motopompă nouă pentru agricultură și furnir 
mahon și nuc. Tel: 0740.21.92.21 


