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CONSTRUIRE PIAȚĂ CENTRALĂ 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 

 Au început lucrările de construire a Pieței 
Centrale - Pâncota. Noul proiect vine în primul rând 
în sprijinul harnicilor pâncotani și măderătani, care 
cultivă diverse legume și fructe, care vor avea în 
curând o piața deschisă zilnic. Pe de altă parte, 
proiectul are ca scop modernizarea centrului orașului 
nostru, locația fiind centrală, respectiv pe b-dul 
Tudor Vladimirescu, vis-a-vis de Stația Petrom. 
 Locația avea și până acum această destinație, 
de mulți ani de zile, aici se vindeau deja pepeni, 
diverse fructe și legume, în special cele timpurii. 
Așadar decizia de a amenaja această piață a fost 
simplu de adoptat. 
 Lucrarea este autorizată pe o perioadă de       
6 luni, însă conform discuțiilor purtate cu 
constructorul, estimăm să finalizăm lucrarea până la 
sfârșitul acestui an. 
 Pe lângă amenajările de pardosea, 
construcția va fi pe structură metalică, pe o suprafață 
de aproximativ 240 mp cu un acoperiș modern și 
dotată cu cișmea de apă. Odată cu deschiderea pieței, 
vom da în folosință și wc-ul public amenajat alături. 
Cererile pentru locuri în piață se vor putea depune 
începând cu data de 1 ianuarie 2023 la Primăria 
orașului Pâncota.  
 Totodată menționăm faptul că arborii care au 
fost tăiați, vor fi înlocuiți în această toamnă cu alții 
ornamentali, pentru înfrumusețarea zonei.     

Primar,  
                  ec. Dan - Ștefan Pocrișer   

ORAR  
CAZIER JUDICIAR 

PÂNCOTA 

 MARȚI 10:00 - 12:00 

JOI 16:00 - 18:00 

RENOVĂRI EXTERIOARE LA CAPELA MORTUARĂ DIN PÂNCOTA 
 Capela mortuară din Pâncota a avut din nou 
parte de lucrări de renovare. Pereții exteriori au fost 
reparați și zugrăviți în totalitate. Totodată  s-au 
efectuat lucrări de refacere a pardoselii exterioare. 
Vom continua în viitorul apropiat renovarea 
interiorului clădirii cât și amenajarea părții 
superioare a terasei pentru a îndepărta porumbeii și 
alte păsări din terasă. 
                                   Primar, 
                      ec. Dan - Ștefan Pocrișer 
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HRAMUL BISERICII ORTODOXE MĂDERAT 
 Ca în fiecare an Hramul Bisericii Ortodoxe Adormirea 
Maicii Domnului din Măderat a fost organizat pe data de 15 
august în parcul din localitate. Evenimentul a fost organizat prin 
grija preotului paroh Nelu Mercea și a Primăriei orașului 
Pâncota.  
 Sărbătoarea a debutat la ora 16:00 cu frumoasa slujbă 
religioasă oficiată de preotul protopop Nelu Mercea, după care 
programul artistic a debutat cu Ansamblul Folcloric ”Podgoria 
Pâncota”, coordonat de Ioan Dărău. Pe scenă au urcat soliști de 
muzică populară: Patricia Corbei, Lore Vaștag, Petrică Neag, 
Emilia Cerchizan, Dorel Banci, Gabriela Neagră și formația 
condusă de Neluțu Marton. 
 Chiar dacă vremea nefavorabilă a oprit programul 
artistic, acesta a fost reluat după încetarea ploii, astfel cântecul și 
voia bună au răsunat spre seară peste Măderat. Sărbătoarea încă o 
dată a reușit să adune lumea din localitate și nu numai, să bine 
dispună lumea prezentă.                                                 C.A. 

 După 30 iulie 2022, a intrat în vigoare legea care prevede că toate amenzile primite pentru necompletarea 
formularului de localizare a pasagerului (PLF) vor fi anulate, cu o mențiune importantă. Chiar dacă ți-a fost anulată 
amenda, nu-ți primești banii înapoi, dacă au trecut mai mult de 90 de zile de când ți-a fost acordată. Acestea sunt 
doar câteva dintre prevederile Legii 257/2022. 
 Ce trebuie să faci să-ți primești banii înapoi de la stat 
 Amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare în România (PLF), neachitate până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi – 30 iulie 2022, se anulează. Asta înseamnă că nu mai trebuie să le plătești, dacă nu 
cumva ai făcut-o deja și, mai mult decât atât, se scad din evidențele organelor de executare. Cei care le-au achitat, își 
pot recupera banii, dar, în mod previzibil, sistemul este unul laborios și implică un volum semnificativ de 
maculatură. Dacă te simți însă ambițios, poți vedea mai jos pașii pe care trebuie să-i urmezi. 
 Pentru a-ți recupera banii achitați pe amenda PLF, trebuie să depui o cerere la Serviciul Fiscal de care aparții. 
 La cerere, se vor atașa copii ale documentelor care atestă plata amenzii, dar și o copie a actului de identitate. 
Pentru ca cererea să fie validă, trebuie să incluzi următoarele informații: 
numele și prenumele solicitantului; 
 - CNP-ul; 
 - domiciliul solicitantului; 
 - suma și natura creanței solicitate la restituire; 
 - codul IBAN și banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei; 
 - motivul pentru care se solicită restituirea sume 
 Ca referință, obligativitatea completării formularului PLF s-a aplicat în România în perioada decembrie 2021 
– martie 2022. Amenzile pentru necompletarea acelei hârtii la intrarea în țară este de până la 3000 de lei. Doar în 
prima lună de la intrarea în vigoare a formularului PLF, s-au aplicat peste 150.000 de astfel de amenzi, ce au depășit 
361 de milioane de lei. 

ANUNȚ IMPORTANT!   
RESTITUIREA BANILOR DE LA STAT PENTRU PERSOANELE CARE AU TRECUT 

GRANIȚA  FĂRĂ COMPLETAREA FORMULARULUI DE LOCALIZARE A PASAGERULUI 
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 COMUNITATEA CATOLICĂ DIN PÂNCOTA ÎN DOLIU  

 Ioan Ciuraru Paroh de Pâncota și Sântana 
 Născut la 3 iulie 1961 la Valea Mare, jud. Bacău. Ioan Ciuraru a studiat 
la Institutul Teologic de Grad Universitar din Alba Iulia între 1983 –1989, fiind 
sfințit preot la 25 iunie 1989 de către episcopul de pie memorie Jakab Antal în 
Catedrala sf. Mihail din Alba Iulia. 
 Părintele Ioan Ciuraru a activat în parohiile: 
 1989-1994 la Domul sf. Gheorghe din Timișoara, în calitate de capelan 
pentru credincioșii de limbă română 
 1994-2000 la Recaș, în calitate de administrator parohial 
 2000-2022 la Pâncota, ca administrator parohial /paroh 
 2008 la Sântana, ca paroh interimar 
 2017-2018 Membru al Consiliului Prezbiteral 
 2017 Decan onorific 
 2018-2022 la Sântana, ca administrator parohial /paroh 
 A încetat fulgerător din această viață în seara zilei de 29 iulie 2022 la Pâncota. 
 Bunul Dumnezeu să-l facă părtaș de răsplata Sa în Patria Cerească!  

 Timp de 5 zile, copiii Centrului de Zi din Pâncota 
și Botfei au fost plecați în tabăra județeană VIP PLUS în 
Parcul Natural Lunca Mureșului din Arad. Tabăra a fost 
derulată în cadrul proiectului VIP-PLUS ”Voluntariat – 
Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi 
destinate copiilor din comunitățile vulnerabile, derulat prin 
Fondul Roman de Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și 
creșterea incluziunii romilor și finanțat prin Granturi SEE 
& Norvegiene. 

COPIII  CENTRULUI DE ZI ÎN TABĂRĂ 

 Copiii au aflat informații interesante despre 
cum poate fi prevenit și combătut bullying-ul, despre 
evitarea situațiilor periculoase, despre efectele nocive 
ale tutunului, ale alcoolului sau a substanțelor 
halucinogene pentru sănătate. De asemenea copiii s-
au bucurat de demonstrația câinelui Sun al 
Jandarmeriei Arad. Au avut loc discuții pe diverse 
teme: delincvența juvenilă, violența verbală și fizică 
în mediul școlar vizionând filme educative pe aceste 
teme, au aflat lucruri interesante despre cum a fost 
obținută cerneala pentru scriere exersând scrierea cu 
ajutorul penelor de gâscă, despre reciclarea hârtiei. 

Tabăra a fost încheiată cu o 
vizită la stadionul echipei 
fanion a Aradului, UTA Arad. 
Aceștia au vizitat tribunele, 
vestiarele și bineînțeles 
stadionul pe care echipa de 
fotbal arădeană joacă. 
    Bineînțeles nu a lipsit focul 
de tabără în jurul căruia copiii 
au împărtășit impresiile 
despre această tabără. 
                 Jana Druțău 

     Preot Ioan Ciuraru 
1961 - 2022 
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STRUCUTRA ANULUI ȘCOLAR  2022-2023 

 Un moment deosebit de important pentru fiecare dintre noi, a fost și va fi prima zi de școală. Toți avem 
datoria de a ne implica serios în educație, indiferent de vârsta sau ipostaza în care ne aflăm: copii, părinți sau cadre 
didactice. 
 Mulți dintre elevi  sunt emoționați de fiecare dată când începe un nou an școlar. Anul acesta se schimbă tot. 
Calendarul anului școlar 2022-2023 a fost aprobat de Ministerul Educației pe data de 31 martie 2022, prin Ordinul nr 
3505, iar organizarea acestuia este pe module, fiind eliminată denumirea de ”semestre” și împărțirea anului școlar 
introdusă în anul 1998. Sunt 5 module despărțite de 5 vacanțe.  Structura anului școlar 2022 - 2023 prevede ca prima 
zi de cursuri este pe 5septembrie 2022, fiind prima dată în istoria recentă a școlii românești când debutul este atât de 
devreme, în prima lună de toamnă. 
        Anul școlar 2022 - 2023 este structurat astfel: 
MODULUL 1 
Cursuri: luni 5 septembrie 2022 - vineri 21 octombrie 
2022 
Vacanță: sâmbătă 22 octombrie 2022 - 30 octombrie 
2022 
MODULUL 2 
Cursuri: luni 31 octombrie 2022 - joi 22 decembrie 
2022 
Vacanță: vineri 23 decembrie 2022 - duminică 8 
ianuarie 2023 
MODULUL 3  
Cursuri: luni 9 ianuarie 2022 - vineri 17 februarie 
2023 
Vacanță: sâmbătă 18 februarie 2023 - 26 februarie 
2023 
MODULUL 4  
  Cursuri: luni 27 februarie 2023 - joi 6 aprilie 2023 
  Vacanță: vineri 7 aprilie 2023 - marți 18 aprilie 2023 
MODULUL 5  
Cursuri: miercuri 19 aprilie 2023 - vineri 16 iunie 
2023 
Vacanță: sâmbătă 17 iunie 2023 – duminică 3 septembrie 2023 
 Programul național ”Școala Altfel”  și programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie -  
16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de 
învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare). 
 Acestea fiind spuse, eu le doresc tuturor elevilor ca școala să îi inspire, să cerceteze totul cu curiozitate, să 
privească lucrurile cu ochii larg deschii, să asculte atent ce se întâmplă în jurul lor și atunci vor descoperi o lume 
total nouă pentru ei. Vă doresc un an școlar plin de realizări, bucurii și satisfacții! 
           Prof. Livana Pufulete 

      Cresteț ceușie (porzana  parva, m. Kis vizicsibe, ge. kleines sumpfhuhn) 
 Această pasăre o întâlnim în partea de est a Europei, fiind un 
oaspete rar în nord și vestul Europei. O întâlnim pe bălți cu stufăriș și  în 
iazuri. Are o lungime de 19 cm. Masculul se deosebește de crestețul mic 
prin dungi mai puțin pronunțate pe laturile corpului și prin pata roșie de la 
baza ciocului. Femela este crem-roșcată  iar la baza ciocului este roșie. 
Tinerii se aseamănă cu tinerii de cresteț mic. Strigătul nupțial al mascului 
este format dintr-o serie sonoră de cloncănituri, vocea amintind de lătratul 
unui câine mic. Notele mențin un tempo lent timp îndelungat, apoi se 
precipită scăzând în același timp ca tonalitate și combinându-se într-un fel 
de bâlbâit rar: ”cuec, cuec, cueec, cuec”. Strigătul femelei ”chirug”.  
Crestețul cenușiu este un oaspete de vară. 
                                                                                                     Pavel Pettenkoffer 

CRESTEȚ CENUȘIE 
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I ACTELE DE IDENTITATE original + xerocopie  
- Buletin de identitate sau cărţi de identitate valabile pentru cetăţenii români care au domiciliul în România, precum 
şi pentru cetăţenii ţărilor care fac parte din Uniunea Europeană.  
- Paşapoartele pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cetăţenii străini. 
Carnetele de identitate pentru persoanele fără cetăţenie.  

 II CERTIFICATELE DE NAŞTERE  
- Certificatele în original însoţite de câte o xerocopie  
- Cetăţenii străini care nu sunt născuţi în România, vor prezenta certificate de naştere 
în original, apostilate cu Apostila Convenţiei de la Haga, + traducere legalizată.  

III CERTIFICATE MEDICALE PRENUPŢIALE 
- Se obţin de la medicul de familie pe baza analizelor vor purta menţiunea expresă 
"se poate căsători".  
 

ALTE ACTE (dacă este cazul) 
 Dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare  
- Sentinţa de divorţ rămasă definitivă  
- Certificatul de deces al fostului soţ original şi xerocopie. Aprobarea primarului în cazul încheierii căsătoriei în afara 
sediului primăriei, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav 
netransportabil - este necesară adeverinţă medicală);  

ACTE NECESARE PENTRU CETĂŢENII STRĂINI LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN 
ROMÂNIA  
- actele de identitate - original şi xerocopie  
- certificat de naştere original şi apostilat, xerocopie + traducere legalizată  
- certificat medical prenupţial (eliberat de o autoritate sanitară din România)  
- în cazul unei căsătorii anterioare, documentele prin care să se facă dovada desfacerii sau încetării acesteia (în 
original, apostilat + traducere legalizată)  
- dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să 
rezulte că viitorul soţ cetăţean străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea 
căsătoriei în România  
- cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, pot prezenta 
documente eliberate de autorităţile competente de la locul de domiciliu (certificat de cutumă)- Albania, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, China, Coreea, Croaţia, Cuba, Franţa, Israel, Republica Moldova, 
Mongolia, Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Ucraina, în cazul în care statul, al cărui 
cetăţean este, nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România 
 - declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean 
străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea 
căsătoriei în România. Pentru apatrizi legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.  
- Declaraţie notarială pe propria răspundere care să conţină toate datele de stare civilă (nume, prenume, data şi locul 
naşterii, domiciliul, nume şi prenume părinţi).  
- Dacă viitorul soţ, cetăţean străin, nu este cunoscător al limbii române, oficierea căsătoriei se va face obligatoriu în 
prezenţe unui traducător autorizat. 
   Cetăţenii germani - pe lângă dovada elibetată de Misiunea Diplomatică vor trebui să prezinte şi un certificat de 
capacitate de căsătorie, apostilat, eliberat de oficiul de stare civilă competent din Germania, împreună cu traducerea 
acestuia în limba română, legalizată de un notar public din România. 
 

IMPORTANT!  
 Viitorii soţi se vor prezenta împreună în vederea înregistrării declaraţiei de căsătorie (formular 2), cu actele 
menţionate mai sus. Căsătoria se încheie între a 11-a zi. 
1. Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani  
2. Cu privire la nume, soţii au posibilitatea: să păstreze fiecare numele pe care l-au avut înainte de căsătorie, să ia 

amândoi numele unuia dintre soţi, să poarte numele lor reunite. La oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa 
a doi martori, persoane majore, având asupra lor actele de identitate. 

                                                                                                                          Ofițer de stare civilă Novak Melinda 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 
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VINOTECA PÂNCOTA 
   Vinoteca Pâncota pune la dispoziția iubitorilor de vin 150 de 
tipuri de vinuri îmbuteliate doar de la cramele din Podgoria Miniș - 
Măderat, una din cele mai vechi podgorii de pe teritoriul României. 
Pentru consumatorii de vin vrac, în Vinoteca noastră dispunem de  

5 tipuri de vin, produse local de către Cramele Miniș.  
ORAR VINOTECĂ: 

           MARȚI– VINERI 10:00-18:00     SÂMBĂTĂ 09:00-17:00 
ADRESA:  

Pâncota, Strada Extravilan, nr. 26 (la spălătoria auto cu fise Your 
Car Wash).  
Pentru comenzi sau informații puteți suna la: +40(730) 554 694.                                       
        L.N.                  

DIN NOU MÂNDRI DE PÂNCOTANII KARATIȘTI 
 În perioada 17-21 august a avut loc Stagiul Național de Vară  de karate 
kyokushin, la Târgu Mureș, în cadrul căruia pe lângă antrenamentele zilnice au avut 
loc și examenele de centură. Au participat peste 200 de sportivi de karate. Pâncota a 
fost reprezentată de sportivii pâncotani pasionați de karate kyokushin, întorcându-se 
cu rezultate frumoase, făcându-ne să fim încă o dată mândri de ei, este vorba de 
Valentin Tiritean care a obținut centura neagră - 1 dan și Zsolt Margithazi 3 dani. 
(dan = grade, de la gradul de 1 dan până la 3 dan antrenorul este numit Senpai, de la 3 
la 5 dan este numit Sensei, iar de la 5 dani până la 9 dani este numit Sihan). Examenul 
pentru centura neagră a durat 6 ore și jumătate, având o singură pauză de 10 min. 
Pentru câștigarea a 1dan karatiștii au trebuit să reziste unui număr de 30 de lupte iar 
pentru câștigarea a 3 dani, au trebuit să câștige 50 de lupte. Aceste rezultate frumoase 
sunt  rezultatul celor 13 ani de muncă depusă zilnic în sala de sport de către karatiști.   
 Osu! Felicitări!  
  Invitatul special al Stagiului Național de Vară a fost Howard Collins, 
maestru galez al karateului Kyokushin cu sediul în Suedia. El deține rangul de al 8-lea 
dan și titlul de Shihan. Collins a învățat direct de la Masutatsu Oyama, fondatorul 
karateului Kyokushin și a fost un concurent important în turneele mondiale de karate 
până în anii '70.                                                                                                      C.A. 
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REÎNTÂLNIREA ȘOIMILOR PÂNCOTA 
 În cadrul Zilelor orașului Pâncota a avut loc o reîntâlnire a foștilor fotbaliști, antrenorilor și  conducătorilor 
echipei locale Șoimii Pâncota, în cadrul căreia s-au întâlnit mai multe generații. 
 A avut loc un meci demonstrativ, care a fost arbitrat de Păcurar Augustin (Dida), fiind un arbitru în cadrul 
Asociației de fotbal care a arbitrat foarte multe jocuri de-a lungul anilor în cadrul echipei Șoimii Pâncota. 
 După meciul demonstrativ, șoimii au depănat amintiri, la care a participat și fostul ziarist sportiv, Mecheș 
Ionel, fiind un ziarist foarte pasionat de echipa de fotbal din Pâncota, care a publicat multe ediții despre Șoimii 
Pâncota. 
 Mulțumim tuturor celor care de-a lungul anilor au purtat tricoul Șoimilor Pâncota. La anul sperăm să ne 
întâlnim într-un număr și mai mare, îi așteptăm și pe cei care anul acesta nu au reușit să fie prezenți. 
                                                                                                             Viceprimar,  
                                                                             Ion Boiciuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

         Sergiu Dragalina, Sălăjan Tibi, Claudiu Ardelean, Doru Lazea, Ioan Ștefănuț, Adrian Malinski, Zoli 
Ghergheli, Doru Drăucean, Darius Poenaru, Cosmin Strecicov, Ion Boiciuc - viceprimar; 
        Traian Dragalina, Ovidiu Coman - vicepreședinte AJF, George Bulzan, Marcel Tunderligheti, Vasile Zîmbran, 
Ștefan Pocrișer, Ioan Moț, Gheorghe Palaghiu, Gheorghe Bunai, Radu Bunai, Adi Voica, Marcel Damian, Sabin 
Jurcă, Dani Husa, Dan Mițiți, Ovidiu Bulzan; 
        Ovidiu Morar, Ioan Șold, Iosif Hauptman, Teodor Chișmore, Ioan Stoica, Mihai Molnar, Ioan Trif, Tiberiu 
Peter, Gheorghe Huzdup, Arpad Pantya, Ștefan Șofronici, Cristian Coroban, Sorin Cociuba, Flavius Hada, Ionică 
Marțiș; 
         Ioan Negrilă, Ioan Lupan, Paul Ceaușu, Carol Covaci, Ioan Rășinar, Dan - Ștefan Pocrișer - primar, Florin 
Popa, Viorel Neag, Raul Negrilă, Augustin Păcurar - arbitru, Ioan Roșca, Ioan Farcașiu, Tibi Nagy, Sandu Gaica, 
Raul Burtea, Iosif Retter, Petre Hada, Petre Moțiu, Ioan Mecheș. 

   

EVEREST BIKE SHOPEVEREST BIKE SHOPEVEREST BIKE SHOP   
      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 ShopFacebook: Everest Bike ShopFacebook: Everest Bike Shop   
Manager, Manager, Manager,    

Cătănaș Andrei Cătănaș Andrei Cătănaș Andrei    



       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 în Pâncota, str. T.Vladimirescu, nr.90B, cu 
curte și grădină . Tel. 0039.32.02.10.58.49. 

Vând casă, str. Mărășești, nr 55/A, compusă din 4 
camere, pivniță, bucătărie de vară, garaj mare, climă, 
suprafața de 1340 mp. Tel: 0040732.496.747, 
0049.157.818.747. 

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. 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 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 euro. Tel 
0744.28.32.29. 

Vând DACIA LOGAN – gri 2008, 2700 euro 
negociabil. Tel. 0746.094.610. 

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 iulie 2022: 
 

                           Kiss Ioan 
                       Stepan Remus 
                           Toll Floare 
                   Harmath Elisabeta 
                        Suciu Rodica 
                           Olar Maria             
                     Preot Ioan Ciraru 
 

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

 

CĂSĂTORII 
 

 Și-au unit destinele în luna iulie 2022: 
 

Bercse Arpad Valentin & Rusa Georgiana Florica 
Chiperi Ionel & Betea Marinela Dumitrița 
Petran Ioan Marin & Paulyi Alina Nicoleta 

Hanțig Daniel & Filip Dariana 
Kiss Emanuel Demeș & Drăgan Emanuela Steluța 
Cordneanu Marius Ionuț & Sălăjan Andrea Silvia 

Barariu Sergiu & Lucoaie Maura 
Tcaciuc Ovidiu Dănuț  & Ciuraru Luminița Alina 

Bettish Cosmin Ioan & Borlea Anca Maria 
 

 Casă de piatră,  familiilor întemeiate! 

 

NOU - NĂSCUȚI 

S-a născut în luna iulie 2022: 
Bătrîn Fabian Bogdan 

Ursachi Iosua 
Borteș Luiza 
Vlaicu Iarina 

Șteleac Cataleya Mihaela 
Popa Natalia Maria 

Gavriluț Denisa Ștefania 

Bun venit pe lume! 


