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CAZIER JUDICIAR LA PÂNCOTA 

Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat 

INFORMAȚIA 
DE  

 PÂNCOTA 

Numere utile:  

Primărie   
0257466679  

Poliție  
0257466314  

Pompieri  
0257466357  

Poșta  
0257466310 

Liceul Teoretic Pâncota 
0257466316 

Uzină Apă Pâncota 
0257466348  

Casierie Apă Pâncota 
0257467510 

Deranjamente ENEL 
0257929 

Am avut bucuria de a participa, miercuri 29 iunie, 
la inaugurarea Ghișeului de eliberare a Cazierului Judiciar 

-

Astfel, pâncotanii, cât și persoanele din satele 
l obțină de 

Mulțumim conducerii Inspectoratului de Poliție 
Județean Arad și Poliției Oraș Pâncota, care au făcut 

REABILITARE STRĂZI MĂDERAT 
 Un nou proiect de reabilitare a străzilor a 
fost finalizat în cursul lunii iunie a.c.. Reabilitarea 
s-a efectuat pe străzile din satul Măderat, Str. 6 - 
Tronson 2 și Str. 2 Tronson 2 și 3 .  

 Pâncota se aliniază la celelalte orașe ale 
județului, punând la dispoziția cetățenilor 
posibilitatea de obținere a cazierului judiciar. 
 Începând din 29 iunie pâncotanii, 
măderătanii cât și persoanele din satele 
învecinate nu mai trebuie să se deplaseze la 
Ineu, Arad sau în alte locații, având disponibil 
ghișeul de eliberare al Cazierului Judiciar în 
cadrul sediului Poliției Oraș Pâncota. 
 Bucuria inaugurării acestui birou am 
avut-o pe data de 29 iunie 2022, alături de d-l 
subprefect Marius Sulincean, d-l comisar șef 
Ioan Hadjia, d-l comandant  Gheorghe Zau și  
polițiștii din cadrul Poliției Oraș Pâncota. 
 Mulțumim conducerii Inspectoratului de 
Poliție Județean Arad și Poliției Oraș Pâncota, 
care au făcut posibil acest lucru, util comunității 
noastre! 
 Cazierul Judiciar se eliberează 
solicitantului pe loc, cu titlu gratuit.  
         Programul ghișeului este următorul: 

MARȚI 10:00 - 12:00  
și   

JOI 15:00 - 17:00 
 

                    PRIMAR, 
ec. DAN - ȘTEFAN POCRIȘER 

 Procentul străzilor rămase de reabilitat în 
satul Măderat este tot mai mic. În următoarea 
perioadă vom mai interveni cu covor asfaltic pe 
Strada 9 (legătură 1-3) și cu alte reparații izolate, 
acolo unde este necesar pe celelalte străzi.              
                                  PRIMAR, 

ec. DAN - ȘTEFAN POCRIȘER 
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ZILELE ORAȘULUI PÂNCOTA - EDIȚIA A IV-A 
Cel mai așteptat eveniment cultural-artistic și de 

divertisment în aer liber, Zilele Orașului Pâncota, ediția a IV-a, 
revine, după doi ani de pauză pandemică, în 9 și 10 iulie, la 820 
de ani de la prima atestare documentară a localității – Villa 
Pankota. Evenimentul a fost organizat pe Stadionul „Șoimii 
Pâncotaˮ, amenajat ca de poveste: trenuleț electric, mașinuțe 
electrice, carusel cu căluți, schi-lift, tobogan gonflabil, ponei, 
tarabe cu produse culinare, cu deserturi, corturi pentru servirea 
mesei, pentru spectacol, ateliere picturale de creație, în 
totalitate puncte de mare atracție pentru cei mici și cei mari, 
dispuse organizat și estetic.  

Prima zi de sărbătoare, sâmbătă, 9 iulie, a fost 
dedicată mai cu seamă copiilor și tinerilor, debutând cu jocuri 
pentru cei mici, cu cercul, cu mingea, cu concursuri de dans, 
organizate și însuflețite de actrița Roxana Sabău, de la Teatrul 
Clasic „Ioan Slaviciˮ Arad, care reușește, timp de 60 de minute, 
să animeze atmosfera, să distreze, spre bucuria copiilor și a 
părinților. 

Trecându-se mai apoi pe covorul roșu din fața scenei, 
ne bucurăm de gimnastică aerobică, artistică, ritmică, susținută 
de Asociația „Club Sportiv Gym teamˮ Arad, coordonator Elza 
Fărcuța, de Clubul Sportiv Municipal Arad, coordonatori Elza 
Fărcuța și Alexandra Cicirean, de trupa „Alex și fetele saleˮ, 
acordându-se diplome fiecărui sportiv și profesor-instructor. 

Dar momente relaxante oferă și trupa „Azurˮ Pâncota, 
prin cele două valsuri frumos transpuse scenic de cele trei 
perechi de dansatori talentați, în ținute elegante, de bun gust, în 
coregrafia inimoasei Olga Dokopil-Covaci, căreia i se acordă 
diploma „Zilele Orașului Pâncotaˮ - ediția a IV-a -, de către 
primarul Dan Ștefan Pocrișer, la fel și dansatorilor. 

Bucurie scenică și publică am consemnat și la 
momentul artistic ”creativitate prin pași de dans” susținut de  
trupa „Dance One Shotˮ din Șimand. 

Spre orele serii, atmosfera devine parcă și mai 
plăcută. Urcă în scenă invitații speciali de muzică tânără Oana 
Radu și Pavel Stratan – Republica Moldova, ambii în premieră 
artistică în oraș. Cunoscut melomanilor de la emisiunea TV 
„Dansez pentru tineˮ, artistul Pavel Stratan, de mare 
sensibilitate, cu un stil aparte, susține cu voce și chitară, timp 
de o oră, un recital în grai moldovean, cu povești de viață, pe 
versuri comice sau ironice, stârnind râsete și multe aplauze. Dar 
show-ul electrizant l-a produs Oana Radu, în mare vervă vocală 
și coregrafică, cu piese românești cu linii melodice deosebit de 
plăcute, în acompaniamentul orchestral de zile mari al formației 
sale. Încântați, tinerii declanșează poze și videoclipuri pe bandă 
rulantă, în timp ce alții, trăind clipa, dansează pe ritmurile 
muzicii din scenă. Și distracția continuă cu ritmuri mixate de 
DJ. 

Cea de-a doua zi, duminică, 10 iulie, a adus din nou 
un număr mare de participanți care, timp de cinci ore, s-au 
bucurat de cântece și jocuri populare, de gastronomie, de 
divertisment și multă voie bună. A debutat cu Te Deum scurt, 
oficiat de Biserica Ortodoxă Pâncota, și cuvântul primarului 
localității, după care se intră în programul folcloric. 
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LUCRĂRI  ÎN VĂILE SATULUI MĂDERAT 
 Văile satului Măderat, au avut parte pe parcursul lunii 
iunie, de diverse lucrări de întărire și amenajare a digurilor, 
decolmatare și îndepărtare a resturilor vegetale. 
 Lucrările au fost efectuate printr-un protocol încheiat 
între Primăria Orașului Pâncota și Administrația Bazinală de 
Ape - Crișuri, cu care ne bucurăm în continuare de-o bună 
colaborare.  

Astfel, pasionați de jocul și portul popular, copiii 
Ansamblului folcloric „Podgoria Pâncotaˮ, categoria de vârstă 6
-14 ani, aduc în scenă, prin suitele de jocuri populare mixte 
prezentate, momente de bucurie și destindere coregrafică, 
publicul apreciind calitatea dansurilor, precizia mișcării scenice, 
execuția corectă a figurilor de către cele nouă perechi de 
dansatori, răsplătiți cu aplauze prelungite, cu diplomă și 
medalie, pentru fiecare dansator, precum și pentru profesorul 
Ioan Dărău, coregraful ansamblului. 

Cu prezență scenică plăcută, cu zâmbet molipsitor, cu 
talent, solista vocală Diana Georgiana Mihuț încântă cu 
frumoase melodii arădene, așa cum o face în numeroasele 
recitaluri pe scenele județului. I se înmânează diploma celei de a 
patra ediții a Zilelor Orașului Pâncota. Frumusețea folclorică 
vocală continuă cu surpriza plăcută, Patricia Corbei, căreia voci 
din public îi întrevăd o carieră artistică de succes. Momente 
plăcute de voie bună, cu folclor muzical tradițional local, aduce 
în scenă formația instrumental-folclorică „Romanticˮ din 
Pâncota, o prezență agreabilă în peisajul artistic de amatori al 
orașului. O foarte bună dispoziție produce și recitalul solistului 
vocal Răzvan Moț, cu acompaniamentul de finețe al valoroșilor 
săi instrumentiști, veselind la maximum, cu muzică de petrecere 
și colaje de Bihor și de Banat, spre satisfacția generală. 

La orele serii, bucurie timp de trei ore cu formația 
Florin Ionaș Generalul, cu superprogram de muzică bănățeană, 
bihoreană, ardeleană, de petrecere, de joc și etno, împreună cu soliștii Nena Damian, Daniel Ilie, Claudia Ionaș, care 
susține un show total, cucerind auditoriul, și astfel iubitorii de joc se prind în hora bucuriei până la ora 23, când 
lumini multicolore de artificii urcă vertiginos spre cerul orașului, vestind încheierea celor două zile speciale de 
sărbătoare, de socializare, de descrețire a frunților, de zâmbet, de normalitate. 

S-a scris astfel o nouă pagină în frumoasa poveste a zilelor orașului Pâncota, la anul 2022, cu final de 
gânduri bune și de dorințe, personale și comunitare, împlinite sub tricolor, cu urări de „Mulți ani trăiască!ˮ - Pâncota, 
Măderatul și toți locuitorii lor. 

                                                                                                                                                Marcell Gorcea 

 Buldozerul cu servant au fost puse la dispoziție de 
ABA - Crișuri iar noi, primăria, am suportat combustibilul 
și intervențiile manuale cu drujbe și cositoare.  
 De 6 ani de când sunt primar, am făcut ca în 
fiecare vară să intervenim cu diverse lucrări în văile din 
Pâncota și Măderat, astfel încât atunci când cad precipitații 
abundente să diminuăm grijile pe care le aveam altădată. 
               Primar, 
                                     ec. Dan - Ștefan Pocrișer 
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- 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.   

- 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.  

 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.  

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA EVALUĂRII COMPLEXE PENTRU PERSOANELE 
CU HANDICAP  

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE  

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE  

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ANEXEI 24  
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AMENAJARE PARCĂRI ȘI TERASE 

 Pe parcursul lunii iunie, au fost amenajate parcări 
noi în preajma Așezământului Cultural, acestea fiind utile 
și celor ce frecventează Sala de sport a orașului, iar în 
zilele de sâmbătă pentru Piața din Pâncota, fiind dispuse 
în vecinătatea acesteia. 
 Cele 4 terase amenajate la intrările clădirii, pe 
lângă aspectul frumos dat acesteia, sunt de o clară 
utilitate, atât ca și confort cât și pentru preluarea apei de 
ploaie de pe scările de acces în clădire. 
                              Primar, 
               ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

Instructor auto cat "B" NIȘCA  FLAVIUS-TIBERIU  
 Școala de șoferi GTO 

     Mașina pe care se efectuează orele de conducere este  
AUDI A4  

 Orele de legislație rutiera se fac atât fizic în sala de legislație rutieră, 
cât și online în primele două săptămâni din fiecare lună.   

Se efectuează 30 ore de conducere/ 15 ședințe. 
 Pentru înscriere este nevoie de copie după buletin, adeverința de la 

medicul de familie, analize medicale + psiho, și un avans. Suma totală se va 
achita înainte de  programarea la sală.  

 Mai multe detalii la tel. 0745.080.627 
 Vă aștept cu interes! 

 
Vă facem cunoscut că în piața Pâncota în clădirea de pe lângă vale  

SOCIETATEA HIGHQUALITYFONE VICTOR SRL 
 vine cu o paletă largă de servicii: 

Reparații GSM 
Înlocuire ecrane 

Schimbare acumulatori 
Aplicare folie de protecție (telefon, tabletă, ceasuri, …) 

Constatarea defecțiuni la telefoane 
Reîncărcări telefoane (plată facturi) 

PROGRAM DE LUCRU 
LUNI—VINERI  16:00-20:00 

SÂMBĂTĂ 09:00 –14:00 
      Pentru mai multe informații ne găsiți la nr de telefon 0751.521.854 

SERVICII 
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ȘTIAȚI CĂ... 

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  

GREUȘEL DE ZĂVOI 

  Zsolt Margithazi 

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

      Greușelul de zăvoi 
(Locustella fluviatilis)  
M. Berki tucsokmadar,  

Ger. Schlagschwiel) 
    Greușelul de zăvoi este 
o pasăre cu o lungime de 
13,5 cm. Partea 
superioară a corpului este 
de un maro – măsliniu 
uniform, iar partea 
inferioară de culoare 
deschisă, cu striațiuni 
slabe pe gât și pe piept. 
Sprânceana este de 
culoare deschisă, slab marcată. Coada este lată și 
rotunjită. Trăiește în vegetație  deasă. Are un strigăt 
aspru. Cântă din tufișuri sau copăcei. Are un cântec 
tipic de Locustella, asemănător cu cel al greușelului 
pătat, având un ritm mai rapid (ca al unei mașini de 
cusut, cu silabe împărțite în secvențe distincte: ”țe-țe-
țe-țe-țe”. Cel mai bine se aseamănă cu sunetele de 
frecvență joasă, dar foarte puternice, emise de 
cosașul Decticus verrucivorus. De aproape poate fi 
auzit un sunet de fond metalic. Cântă mai des în 
amurg și în zori. Ea trăiește în tufișuri, zăvoaie, în 
desișurile cu arini din regiunile umede. 
                                                      Pavel Pettenkoffer 
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 Proiectul “Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Vest” este co-finanțat în cadrul POCU 2014-
2020 –  AP2, OS 2.1, 2.2 “Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și cer ficarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al nerilor NEETs șomeri cu vârsta ântre 16 – 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”.  

 Expert Business Center SRL (Solicitant) implementează proiectul alături de partenerii SC Artemis SRL și 
Asociația Social Alert. 
 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: Proiectul va fi implementat în perioada 25.10.2021-24.10.2023. 
 

OBIECTIVUL GENERAL: Sprijinirea a 372 neri NEETs din Regiunea Vest, cu accent pe cer ficarea a 279 dintre ei, în 
vederea integrării durabile pe piața muncii a 164 dintre aceș a, de-a lungul a 24 luni. 
 

GRUPUL ȚINTĂ: Proiectul se adresează nerilor șomeri cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în 
regiunea Vest înregistrați, informați și consiliați inclusiv profilați de către SPO, cu accent pe nerii NEET din mediul 
rural și cei aparținând minorității romă, din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. 
GRUPUL ȚINTĂ este format din 372 neri NEETs care nu sunt în ocupare, educație sau formare la momentul intrării 
în proiect, din care: 

112 neri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respec v ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” 
79 neri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural 
41 neri NEETs de etnie romă 

VALOAREA ADAUGATĂ pe care o aduce proiectul „Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Vest”: 
informarea și conș en zarea a 372 neri NEETS (41 romi și 79 din mediul rural), asupra oportunităților de 
formare profesională în vederea calificării acestora, de mediere pe piața muncii, creând as el premisele angajării 
lor. 

 cer ficarea a 279 neri NEETS (31 romi și 60 din mediul rural) 
angajarea pe piața muncii din Regiunea Vest a 169 neri NEETS cer ficați (19 romi și 35 din mediul rural). 
 consolidarea încrederii nerilor NEETs în capacitățile proprii 
promovarea perspec velor profesionale 
mai buna cunoaștere a propriilor competențe și posibilități de dezvoltare 
 crearea unei pla orme de p Bursa muncii on-line, ce va asigura sustenabilitatea proiectului 

 

Cursurile pe care le organizăm GRATUIT pentru Tinerii NEET’s în cadrul proiectului sunt următoarele: 
         – Cursuri de calificare Nivel 2 (360 h – 3 LUNI): 

AGENT DE SECURITATE   
– Cursuri de calificare Nivel 3 (720 h – 6 LUNI): 
BUCATAR  

Mijloace de informare: 
Beneficiar: EXPERT BUSINESS CENTER SRL 
h ps://www.exper nbusiness.ro  

neriinetsvest@gmail.com  
Date de contact: Teodorascu Paul – Manager proiect 
Partener P1: SC ARTEMIS SRL, email: pocu@artemis-alba.ro 
Partener P2: ASOCIATIA SOCIAL ALERT, email: office@socialalert.ro 

Proiect ”Tinerii NEETs – Viitorii angaja  la nivelul Regiunii Vest”  
ID 150977 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 



       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. 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 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. 

Vând remorca Humer 1300 kg. Preț 2000 €. Tel 
0744.28.32.29. 

Vând lapte de măgăriță  (beneficii miraculoase), 
livrare la domiciliu. Tel. 0730140903. 
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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 iunie 2022: 
Drăucean Florica Sofie 

Harangozo Aurora Maria Elisabeta 
Frei Ioan 

Tocoi Elena 
Pleș Elena 

Mercea Ștefan 
 

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

CĂSĂTORII 
 Și-au unit destinele în luna  iunie 2022: 
 

Sas Ioan Sergiu & Făt Adela Iulia 
Farago Claudiu Cătălin & Jurcoane Călina Anamaria 

Covaci Sorin Raymond & Avram Antonia Ștefania 
Joldeș Iulian Bogdan & Șandra Maria Magdalena 
Timiș Cosmin Ionuț & Braiți Nicoleta Georgiana 

Lingurariu Anghel & Subțirel Ana –Maria 
Fekete Beniamin & Nicolae Maria 

Stanca Augustin Samuel & Muscan Naomi Ruth 
 

 Casă de piatră, familiilor întemeiate! 

 

ANIVERSARE 
 

Au aniversat 60 de ani 
de căsătorie în  luna 

iunie 
 

 Familia Goșa  
Tudor și Victoria  

 

La mulți ani și multă 
sănătate! 

NOU - NĂSCUȚI 
 

S-a născut în luna mai 2022: 

Farcaș Tudor Andrei 
Bîșcă Tudor Albert Gherasim 

Miron Emanuel Albert 
Hanțig Estera 

 

S-a născut în luna iunie 2022: 
Buda Ayan Oliv Diminic 

Blaj Marcus Nicholas 
Todea Darius 

Negrea Robert 
Homan Sofia Elena 
Orzac Mia Maria 
Iordăchescu Rut 
Onofrei Amedeea 

 

Bun venit pe lume! 


