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

RENOVARE, AMENAJARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA P.N. PÂNCOTA 

Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat 

INFORMAȚIA 
DE  

 PÂNCOTA 

                               PRIMĂRIA ORAȘULUI PÂNCOTA 
DRAGI COPII,DRAGI COPII,DRAGI COPII,                                                                                                                 

      vă invităm 
  să sărbătorim împreună  

  1 IUNIE1 IUNIE 
  ziua internațională a copiluluiziua internațională a copiluluiziua internațională a copilului  

 în Parcul central al orașului Pâncota   
începând cu orele 16.00 

la o petrecere în aer liber cu jocuri și concursuri, 
muzică, baloane modelabile și alte surprize 

 INVITAȚI SPECIALIINVITAȚI SPECIALI:  MINNIE ȘI MICKEY MOUSE :  MINNIE ȘI MICKEY MOUSE :  MINNIE ȘI MICKEY MOUSE    
Vă așteptăm cu drag!Vă așteptăm cu drag!Vă așteptăm cu drag! 

Primar,  
    ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

 Încă de la începutul anului, grădinița 
cu program normal din Pâncota, are parte de 
un proces de renovare, amenajare și dotare. 
Toate spațiile interioare, atât sălile de clasă, 
holurile cât și toaletele sunt în plin proces de 
modernizare. 
  După schimbarea ușilor interioare, 
zugrăvirea pereților și alte recondiționări 
necesare, pe baza unui protocol încheiat cu 
Asociația ”Cetatea Voluntarilor” Arad, s-a 
început amenajarea spațiilor într-un mod cu 
totul deosebit, dotarea sălilor cu mobilier 
ultramodern, urmând ca tot din partea acestei 
asociații să primim și dotări tehnice, respectiv 
laptopuri, videoproiectoare și alte echipamente 
moderne spre satisfacția copiilor de aici și 
ușurința în activitatea doamnelor educatoare. 
 Suntem încântați de colaborarea cu 
această asociație, cu care de-a lungul timpului 
am mai avut diferite colaborări și acțiuni în 
beneficiul orașului nostru. Pe această cale 
mulțumim președintelui asociației în persoana 
doamnei  Ana Maria Nyeki. 
 După finalizarea acestei amenajări  
interioare ne vom îndrepta atenția și spre 
amenajarea exteriorului clădirii grădiniței și 
curtea acesteia. 
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R.A.R. PUNE LA DISPOZIȚIE LABORATOARE MOBILE PENTRU CERTIFICAREA 
AUTENTICITĂȚII UTILAJELOR 

PRELUAREA FRUNZELOR ȘI CRENGILOR DIN ORAȘ DE CĂTRE PRIMĂRIE 

 Registrul Auto Român RA vine în sprijinul proprietarilor de utilaje care circulă 
și pe drumurile publice, punând la dispoziția acestora laboratoare mobile pentru 
certificarea autenticității. Reprezentanța Arad a RAR deține un astfel de autolaborator 
care se poate deplasa în localitatea de domiciliu a solicitanților pentru verificarea si 
eliberarea „Cărții de Identitate a Vehiculului” sau a „Atestatului Tehnic” după caz, 
precum și a Inspecției tehnice pentru vehiculele la care RNTR1 prevede verificarea sistemului de frânare prin probe 
în parcurs. Cu aceste ocazii se pot face și ITP pentru remorcile apicole.  
 Așadar, există posibilitatea efectuării anumitor activități la domiciliul sau sediul solicitanților sau la locul de 
parcare a vehiculelor care fac obiectul solicitării. Efectuarea acestor activități se va face în următoarele condiții:  
 - Solicitantul verificărilor poate fi orice persoană juridică, deținător de parc de vehicule sub orice formă 
(proprii, închiriate etc.) sau organisme ale administrației locale pentru vehicule aparținând locuitorilor din zona 
respectivă. Este posibilă și deplasarea pentru vehicule aparținând unor persoane fizice care constituie ad-hoc un grup, 
care își desemnează un reprezentant ca persoană de contact care va acționa în numele grupului în relația cu RAR. 
  - Deplasarea se va efectua pentru cel puțin 5 vehicule aflate în același loc. 
             - Solicitantul va depune o cerere scrisă la reprezentanța RAR, însoțită de tabelul vehiculelor pentru care se 
solicită deplasarea. În cerere se va identifica locul în care se vor efectua verificările și persoana de contact stabilită de 
solicitant pentru relația cu reprezentanța RAR, persoană care va fi responsabilă de organizarea acțiunii.  
 Activitățile care se pot efectua la sediul deținătorilor vehiculelor sunt cele care nu implică efectuarea 
verificării tehnice / ITP. Prin excepție, pot fi efectuate activități care presupun și efectuarea unei verificări tehnice / 
ITP, la anumite categorii de vehicule (de exemplu cele pentru care, conform RNTR-1, verificarea sistemului de 
frânare se poate efectua și cu decelerometrul: mopede, tractoare, mașini autopropulsate pentru lucrări). Aceasta 
presupune existența în proximitatea locului de parcare al vehiculelor a unui spațiu plan, asfaltat sau betonat, închis 
circulației publice, care să facă posibilă accelerarea autovehiculului până la viteza de 30 km/h și acționarea frânei, cu 
măsurarea decelerației obținute.  
                                                                                                                                        

 Pe lângă ridicarea deșeurilor de către agentul de salubritate RETIM a celor trei categorii și cele special 
amplasate, primăria preia zilnic deșeuri biodegradabile, respectiv frunze și crengi. Această activitate are ca scop 
întreținerea orașului și totodată evitarea ca oamenii să de-a foc acestor resturi vegetale. 
 Înștiințăm faptul că, primăria NU ridică celelalte tipuri de deșeuri, persoanele fizice și juridice având la 
dispoziție acele pubele pe care RETIM le preia după programul bine cunoscut de toți cetățenii. 

 Reamintim modul de selectare a deșeurilor: 
 Pubela neagră - menajer– deșeuri care nu pot fi reciclate - valorificate: conținutul sacului de la aspirator, 
resturi de țigări, scutece de unică folosință, șervețele murdare, ambalaje foarte murdare, CD-uri, DVD-uri și 
alte deșeuri ușoare care nu se încadrează la deșeurile selective. 
Pubela galbenă – deșeuri reciclabile- pet-uri curate, caserole din plastic curate, folie, doze aluminiu și 
carton uscat 
  Pubela maro - biodegradabil - resturi de mâncare, zaț de cafea, resturi de ceai, de conserve, alimente 

alterate, coji de ouă, coji de nucă, haine vechi din fibre naturale mărunțite, cenușă de sobe, păr, plante de casă, 
resturi vegetale din curte. 
   Containerele special amplasate în oraș pentru recipienții din STICLĂ le găsiți în următoarele puncte: 
                              Pâncota:                                                                                                   Măderat:  

   - La Stadion, în parcarea dinspre str. N. Bălcescu                                           - În centru, lângă Biserica Ortodoxă 
   - Lângă fosta clădire a Morii (str. Gării)                                                          - Strada 6 colț cu Strada 11 
   - În zona blocurilor de pe piață, lângă magaziile de lemne                              - Strada 1 colț cu Strada 9 
                                                                                                                                                  Viceprimar, 
                                                                                                                                                    Ion Boiciuc 

Viceprimar,                                                                                                            
Ion Boiciuc 

Numere utile:  
Primărie  0257466679, Poliție 0257466314, Pompieri 0257466357, Poșta 0257466310, 

 Uzină Apă Pâncota 0257466348, Casierie Apă Pâncota 0257467510, Deranjamente ENEL 0257929 
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INAUGURAREA ȘI CONSACRAREA BISERICII PENTICOSTALE DIN MĂDERAT 

 Duminică, 08 mai a.c. a avut loc inaugurarea și 
consacrarea Bisericii Penticostale Betleem din Măderat. 
 A fost o zi cu totul specială, petrecută împreună cu 
comunitatea penticostală din Măderat, alături de invitați de 
seamă precum președintele cultului penticostal din România, 
pastorul Ardelean Moise, profesorul Gheorghe Frățilă (cetățean 
de onoare al orașului nostru) și alte personalități. 
 Momentul a fost și mai emoționant prin predarea 
conducerii bisericii între pastorii Cornel Țuna (după 31 de ani) 
și preluarea de către măderătanul nostru, pastor Nelu Pogan! 
 Felicitări tuturor celor ce au contribuit la edificarea 
acestui minunat lăcaș de închinare! 
           Bunul Dumnezeu să răsplătească fiecăruia eforturile! 

 Primar,  
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 
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SERBAREA DE PAȘTE 

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 

 Pe data de 25 aprilie, Așezământul Cultural al orașului nostru a găzduit SERBAREA DE PAȘTE. O zi 
frumoasă, atât prin faptul că ne aflam în a doua zi de Paște, sărbătorind Învierea Domnului Iisus Hristos cât și prin 
serbarea în sine, prin programul artistic al acesteia. 
 Serbarea a fost organizată de Primăria Orașului Pâncota în colaborare cu dul prof Dărău Ioan, coordonatorul 
de dans popular ale Ansamblurilor folclorice Podgoria Pâncota și  Cununița din Sântana. 
 Programul artistic a fost oferit de ansamblurile folclorice mai sus menționate, precum și de soliștii vocali 
Lucian Crișan, Dorel Banci, Ema Crihan, Petrică Neag, Formația Ambient music și Cipri Pădurean cu formația, sub 
conducerea  muzicală a lui Neluțu Marton, încântând publicul prezent într-un număr mare.  
                                                                                                                                                             Claudia Aftene 

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

                                                  MUNCITORI /CONFECȚIONERI CABLAJE  

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  
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 Centrul medical MedLife vine în întâmpinarea 
locuitorilor și a celor din proximitate cu o gamă vastă de 
analize de laborator, precum și cu servicii multidisciplinare 
pentru următoarele specialități medicale:  

 Ginecologie – Dr. Kuffa Chis Bassam 
 ORL – Dr. Matica Horia  
 Cardiologie – Dr. Vladoianu Ana Maria 
 Dermatologie – Dr. Kiss Geza  
 Gastroenterologie – Dr. Nouphal Abdul.  

 Pacienții au posibilitatea de a efectua rapid analize la 
cele mai înalte standarde de calitate, în cadrul centrului 
MedLife Pâncota fiind disponibil un cabinet de recoltare, ce 
acoperă următoarele tipuri de analize: hematologie și 
coagulare, biochimie, markeri tumorali, imunoserologie, 
alergologie, bacteriologie, teste inflamatorii, citologie.   
 Recoltările se efectuează de luni până vineri, între 
orele 07:00 - 12:00. 
 Centrul MedLife este situat în Pâncota, pe strada 
Avram Iancu nr.1 și funcționează după următorul program: 
luni - vineri, între orele 07:00 – 15:00. 
 Pentru efectuarea unei programări, pacienții pot apela 
numărul de call center 0257 960.                              

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

1415 - Se naște la Pâncota Ianoș de Pankota, student 
la Universitatea din Viena. A avut o carieră 
ecleziastică, juridică și universitară remarcabile. 
Este apreciat ca unul dintre marii umaniști ai 
Ungariei secolului al XV-lea. A decedat la 1477. 
1416 - Documentele vremii menționează faptul că, 
joia se ține târgul (piața) săptămânal. 
1427 - Cetatea ținea de cetatea Șiriei. 
1425-1552 - Mai mulți tineri din localitate își făceau 
studiile la Universitatea din Viena. De exemplu 
Iohanes de Pankota, Michael de Pankota, Andreas 
de Pankota, etc. Acest lucru este o dovadă a situației 
materiale bune a localității și a nivelului de aspirații 
culturale. 
1472 - Domeniul Loșonczi din ținutul Zărandului 
cuprindea 80 de sate, împreună cu cetățile Ineu, 
Pâncota și Dezna, fiind administrate de comandantul 
cetății Ineu. 
1475 - În părțile Mureșului inferior erau două 
târguri mai importante, la Pâncota și la Lipova, care 
aveau câte 750 locuitori respectiv 655 locuitori. În 
Ungaria acelor ani, media locuitorilor unui târg, era 
de 500 de locuitori. Din cei 750 locuitori, 21 % 
practicau un număr de 20 meserii, ceea ce i-a dat de 
fapt, un caracter economic înfloritor specific urban. 
(continuare nr. următor) 
 

PÂNCOTA - REPERE ISTORICE 

ACTIVITĂȚI  EDUCATIVE  PENTRU COPIII CENTRULUI DE ZI 

Traian Stepan 

 Și în luna aprilie, copiii care frecventează Centrul de zi 
Pâncota, au beneficiat de diverse activități oferite de echipa 
mobilă care lucrează la implementarea proiectului VIP Plus.  
 Activitățile au avut ca temă: "Educație pentru 
societate", activități ludice și educative care oferă 
oportunități de învățare formală și non formală, urmate, 
bineînțeles, de activitățile sportive de grup, de asemenea 
matematica  a fost exersată. Copiii au fost ajutați, au participat 
la activități de sprijin remedial, astfel efectuarea temelor pentru 
acasă și aprofundarea materiei, au devenit floare la ureche 
pentru ei. Copiii au îmbinat jocul cu procesul de învățare și au 
rezolvat mai multe puzzle-uri matematice cu adunări și scăderi.  
Activități de educație nonformală pe tema celor 5 simțuri ale 
omului, competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul 
învăţării nonformale includ: competenţe interpersonale, 
capacitatea de lucru în echipă, stimularea creșterii încrederii în 
sine, a disciplinei, responsabilității, capacităţii de planificare, 
coordonare şi organizare a unor acțiuni în care copiii din grupul 
țintă se implică. Întrucât aceste competenţe au relevanţă 
crescută în dezvoltarea personală a individului, contribuind 
deopotrivă la participarea activă în societate şi pe viitor, 
inclusiv la inserția pe piața muncii, acestea sunt complementare 
celor achiziţionate prin educaţia formală.  
                                                              Inspector,  
                                                            Jana Druțău 

MEDLIFE ALĂTURI DE LOCUITORII 
ORAȘULUI PÂNCOTA 
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PĂULIȘANA PĂULIȘ – PODGORIA PÂNCOTA 2-0 

CIOCĂNITOARE NEAGRĂ  
Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius) M. Fekete harkaly Ge. Schwarzspecht 

 Ciocănitoarea neagră este o specie destul de comună, întâlnită în pădurile mai 
bătrâne cu frunze căzătoare și de conifere. Este cea mai mare dintre ciocănitoarele din 
Europa. Își caută hrana în buturugi sau trunchiuri de molizi cu aspect exterior sănătos, 
în care scobește găuri imense.  
 Ciocănitoarea neagră are o lungime de 45 cm. Dimensiunile și penajul negru 
uniform o fac ușor de recunoscut. Masculul are creștetul complet roșu pe când la 
femelă doar partea din spate a creștetului este roșie. Are un zbor asemănător cu al 
alunarului sau al gaiței. În zbor are un strigăt sonor: ”cru– cru– cru” care servește și ca 
strigăt de alarmă. Când stă în copac scoate un strigăt caracteristic, prelung, plângăreț, 
puternic și muzical: ”cui-cui-cui-cui” ca cel al  ghionoaiei verzi, dar fără a scădea în 
intensitate spre final, continuând cu aceeași intensitate și fără întrerupere. De asemenea 
ciocănitoarea neagră are un strigăt format dintre un sunet ca o pocnitură și un fel de 
țipăt nazal. Toate aceste strigăte sunt produse de ambele sexe. Bate frecvent darabana, 
timp de 2-3 secunde cu sunete puternice mai accelerate spre final. 
 

EVEREST BIKE EVEREST BIKE EVEREST BIKE 
SHOPSHOPSHOP   
      BldBldBld---ul. ul. ul.    

Tudor Vladimirescu, nr. 8, Tudor Vladimirescu, nr. 8, Tudor Vladimirescu, nr. 8, 
Pâncota, jud. AradPâncota, jud. AradPâncota, jud. Arad   

               Tel. 0748058635, Tel. 0748058635, Tel. 0748058635, 
www.everestbikeshop.rowww.everestbikeshop.rowww.everestbikeshop.ro   

                  Facebook: Everest Bike Facebook: Everest Bike Facebook: Everest Bike 
ShopShopShop   

Manager, Manager, Manager,    
Cătănaș Andrei Cătănaș Andrei Cătănaș Andrei    

SERVICII MEDICALE LA DOMICILIUSERVICII MEDICALE LA DOMICILIUSERVICII MEDICALE LA DOMICILIU   
- Administrare tratament injectabil 

intramuscular, intravenos, intrademic, 
subcutanat 

- Administrare tratament perfuzabil 

- Curățat, dezinfectat, tratat și pansat plăgi 
(răni) 

- Montat și schimbat sonde vezicale 

- Schimbat și curățat colostome, traheostome  

 Toate acestea cu materialele pacientului. 
          Larisa Rohenan-Tel: 0746700734 

 La încheierea Ligii a IV-a, în meciul dintre Păuliș și Pâncota 2-0, punctele au rămas în posesia Păulișanei, 
care s-a clasat pe locul 2 în play-aut, iar Pâncota sperând la rezultate mai bune pe viitor. 
 „Chiar dacă am pierdut, eu zic că am onorat și 
acest ultim meci. Cu siguranță, nu am fost în vacanță, 
am jucat cât am putut de bine, am avut ocazii, dar nu 
am marcat și atunci e greu să scoți ceva. În calitatea 
mea de președinte, sunt foarte mulțumit de ceea ce a 
reușit Dănuț Mițiți de când a preluat Pâncota. În 
primul rând, a unit foarte mult grupul și a muncit foarte 
serios. A scos aproape maximum din niște jucători care 
nu spuneau mare lucru în fotbalul județean până în 
acest sezon, le-a dat încredere, curaj și chiar le-a 
crescut valoarea individuală. Nu știu câți ar fi pariat pe 
noi că vom termina pe locul 5 și iată că suntem acolo și 
încă cu o etapă înainte de final. Eu chiar vreau să le 
mulțumesc băieților, colegilor, sunt mândru de ei, nu 
avem motive să schimbăm prea multe din toamnă. Eventual să ne mai întărim cu unul - doi jucători cu experiență în 
special pe faza defensivă, mai ales că și eu vreau să mă retrag. Doar insistând pe lucrurile bune pe care le-am făcut 
în ultimul an și jumătate vom ajunge și la rezultate mai bune. Mulțumim Consiliului local și dlui primar Dan-Ștefan 
Pocrișer pentru sprijinul acordat”, a spus Sergiu Dragalina, președinte - jucător la Pâncota. 
Pâncota: D. iacob – Țop, Fl. Iacob, D. Gligor, Al. Pușcaș – Cl. Bălăban, Hera – Ispas (46 O. Bulzan),     
    Mărgăian (68 Pădureanu), I. Bălăban – Fericel (68 Steleac). Antrenor: Dănuț Mițiți. 
                                                                                                                                                  Viceprimar,  
                                                                                                                                                   Ion Boiciuc 

                                                                        
Pavel Pettenkoffer 



INFORMAȚIA DE PÂNCOTA                                                                                                                     PAGINA 7 

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

ȘAHUL - MAI MULT DECÂT O PASIUNE 

PÂNCOTANII  AU PARTICIPAT  LA CAMPIONATUL  NAȚIONAL  DE  KARATE  

 Sportivii de karate din Pâncota au participat la Campionatul Național de Karate. Evenimentul a avut loc la 
Târgu Mureș pe data de 1 mai. La campionat au participat 4 categorii de vârstă, respectiv 370 concurenți.  Pâncota a 
fost reprezentată de 10 karatiști, aceștia s-au reîntors acasă cu 7 medalii. 
            OSU! 

 Sâmbătă, 7 mai a avut loc a șaptea ediție a Cupei 
IENOPOLIS, organizată de Clubul Sportiv din Ineu. La acest 
concurs au participat elevi din șase județe ale țării, care au 
concurat pentru șah, fotbal, handbal, baschet, tenis de  masă și 
de câmp, karting, ciclism, arte marțiale și aeromodele. Pe lângă 
concursurile sportive, evenimentul a găzduit și un concurs de 
creație literară ”Jocul și joaca în imaginația copiilor”, 
cuprinzând o expoziție de artă plastică și vizuală și un concurs 
de grafică PC. 
 Elevi de la Liceul Teoretic Pâncota, componenți ai 
Cercului de Șah, au participat la acest concurs, unde au obținut 
rezultate foarte bune: 

Csillag Alin- locul 2 
Cismaș Ștefan-locul 4 
Leț Valentin-locul 5 
Kiss David-locul 6 

 Felicitări tuturor elevilor participanți și mult succes în 
continuare! 
 Prof. Guler Florin 

  Zsolt Margithazi 



       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 apartament cu 2 camere, bucătărie, baie, hol, 
mobilat, situat la parter, str. Gării, Bl D, Sc. B. Tel 
0747617922. 
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 teren 18 m front stradal în Pâncota, str. 

Cărămidăriei. Tel: 0049771608769, 0720239578. 
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 3 uși, canapea extensibilă cu ladă 
(import Germania), bicicletă de damă camping, 
pliabilă, bicicletă de damă, mașină de spălat Arctic, 
un televizor NEI, un televizor SAMSUNG, și un 
televizor mic . Tel: 0744.60.80.49. 
Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare pe 

lemne, marca ATAK 25 kW, Tel: 0740.83.35.18. 
Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare, pe 

lemne și mobilă de zi - 2 buc.  Tel.0752.57.69.01. 
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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 aprilie 2022: 

Stoenescu Alexandrina Iosana 
Tudor Ioan Silviu Viorel 

Buda Mircea Ioan 
Blasko Elena 
Pașca Maria 
Curileac Ana 

Gabor Gheorghe 
   Lazea Cosma Luminița Corina 

Volentir Cornel 
Porumb Floare 

Bătrân Anamria 
Peter Ladislau Gavril 

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

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 remorca Humer 1300 kg. Preț 2000 €. Tel 
0744.28.32.29. 
Vând motocultor Viking Sistem. Tel 0257.46.64.03. 
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 lapte de măgăriță  (beneficii miraculoase), livrare 
la domiciliu. Tel. 0730140903. 

CĂSĂTORII 
 Și-au unit destinele în luna aprilie 2022: 

Covaci Daniel Cornelius & Kolop Elisabeta 
Covaci Dănuț & Pop Adina Gabriela 

Moldovan  Florin &   Novac Cristina Dia 
Antal Iosif Alex & Buzaș Florica Daniela 

Novac Dan & Covaci Ioana 
Pop Iasmin Narcis Petrișor & Branc Paula 

 Casă de piatră, familiilor întemeiate! 

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

Bacro Iosif Cain 
Bugalete Bogdan 

Filip Sergiu 
Ille Lucas 

Tobeșec Lois Raisa 
Blaj Amelia Matheea 

                      Bun venit pe lume! 


