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AMENAJĂRI ȘI RENOVĂRI EXTERIOARE LA 
 GRĂDINIȚA P.N. 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 

LUCRĂRI DE TOALETARE A POMILOR 
 În cursul lunii septembrie, s-au efectuat 
lucrări de îndepărtare a crengilor ce afectau 
liniile electrice. La fiecare vânt mai puternic, am 
avut întreruperi de curent pe mai multe zone din 
localitățile Pâncota și Măderat. Având în vedere 
faptul că echipele ENEL nu au mai intervenit cu 
astfel de lucrări, am închiriat o autospecială cu 
echipaj specializat iar împreună cu muncitorii 
din cadrul Primăriei am efectuat aceste lucrări. 
 Încă o dată, facem apel la toți locuitorii 
orașului nostru să evite aceste situații de a 
rămâne fără energie electrică, prin tăierea 
crengilor copacilor din fața caselor care pot să 
afecteze liniile de curent. 

ORAR  
CAZIER JUDICIAR PÂNCOTA 

 MARȚI 10:00 - 12:00 
JOI 16:00 - 18:00 

ÎNAINTE 

DUPĂ 

 După ce în primăvara acestui an, 
Grădinița P.N. Pâncota a avut parte de lucrări 
de renovare a sălilor, holurilor și toaletelor și 
dotarea acestora cu mobilier, decor și 
echipamente moderne, de această dată a 
venit rândul părților exterioare. De altfel 
aceste lucrări și amenajări au fost o 
promisiune făcută micilor preșcolari, tocmai 
de Ziua copiilor, la momentul inaugurării 
interioarelor. 
     Au fost executate următoarele lucrări: 
     - zugrăveli exterioare clădire 
     - parcare și amenajare curte 
     - schimbare panouri la gardul de fațadă  
     - amenajare groapă de nisip 
     - refacere gard de vecinătate 
și alte amenajări, pentru confortul celor mici 
și frumusețea clădirii. 
 Fiind la capitolul preșcolarilor, 
menționez faptul că la Grădinița noua din 
Măderat încă se lucrează la ultimele detalii. 
Cu siguranță în numărul următor al ziarului 
vom avea un articol cu inaugurarea acesteia. 
                               Primar, 
               ec. Dan – Ștefan Pocrișer 

       Viceprimar, 
        Ion Boiciuc 
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 În luna august a.c. numărul celor care beneficiază de venitul minim 
garantat (ajutor social) sunt de 25 familii, dintre care cu obligația de a 
presta muncă în folosul comunității 15 persoane, iar restul de 10 familii 
sunt formate din persoane care au împlinit vârsta standard de pensionare 
sau mame singure cu copii sub 7 ani scutiți de a presta muncă prin lege.  
 Persoanele cu drept de muncă îți desfășoară activitatea pe domeniul 
public al orașului astfel: sâmbăta aceștia fac curățenie în Piața Pâncota, iar 
în timpul săptămânii întrețin curățenia pe străzile din oraș, în cartier și dacă 
este cazul și în alte locuri din oraș.  
 Față de alte perioade, în ultimele luni, datorită noilor reglementări 
cât și a neîndeplinirii orelor de muncă, în folosul comunității, numărul beneficiarilor a scăzut. 
ACTE NECESARE PRIVIND ACORDAREA V.M.G. (AJUTOR SOCIAL):  
           - Cerere tip 
           - Copie carte de identitate (buletin) pentru toți membrii familiei  
           - Copie certificat de naștere pentru toți membrii familiei  
           - Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul),  
           - Adeverință școală,  
           - Copie livret de familie,  
           - Cupon alocație 
           - Adeverință de la ANAF ( Finanțe Ineu) pentru toți membrii familiei peste 16 ani dacă nu frecventează nici o 
formă de învățământ  
           - Adeverință de la A.J.O.F.M. Ineu pentru toți membrii din familie peste 16 ani dacă nu frecventează nici o 
formă de învățământ  
           - Adeverință de la Registrul Agricol—Primărie 
           - Certificat de atestare fiscală - Taxe și Impozite - Primărie 

     - Certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală pentru persoanele bolnave (scutire temporară 
ACTE NECESARE PENTRU LUAREA ÎN EVIDENȚĂ LA AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE 

FORTE DE MUNCĂ ARAD (A.J.O.F.M.) 
           - Carte de muncă + Copii primele două pagini - Acte studii și calificative (copii)  
           - Carte de identitate (buletin) copie                                                                                     Inspector,    
           - Adeverință medicală apt de muncă                                                                                Luminița Roșu                                                                

ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT 

ACȚIUNE DE CAPTURARE CÂINI  
FĂRĂ STĂPÂNI  

 O nouă acțiune de capturare a câinilor fără 
stăpâni a fost întreprinsă luna aceasta. Acțiunea s-a 
desfășurat pe raza localității noastre. Au fost 
preluați un nr de 10 câini fără stăpâni din Pâncota 
și Măderat, aceștia fiind transportați la un centru 
de preluare câini, al Gospodăriei Comunale Arad. 

    Viceprimar, 
   Ion Boiciuc 

 
VINOTECA PÂNCOTA 

 

Toamna este despre culori și arome multicolore!  
Septembrie este despre 

sureti (culesul strugurilor), 
storsul și măcinarea 

strugurilor și bineînțeles 
despre primul rod al 

muncii, mustul . 
        Vă invităm la Vinoteca 
noastră să degustați unul 

din cele 4 tipuri de must de 
struguri excelente (Ottonel, 

Mustoasă de Măderat, 
Zweigelt, Burgund) produse în Pâncota! 

 

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).  
                           Tel:   +40(730) 554 694.                L.N.                  
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REGULAMENT RIDICARE RESTURI VEGETALE  (FRUNZE, IARBĂ ȘI CRENGI) 
 Având în vedere limitarea cantității deșeurilor biodegradabile, care se ridică săptămânal de către operatorul 
de salubritate SC Retim Ecologic Service SRL, prin pubela maro de 120 l, 
Primăria Orașului Pâncota, prin personalul și utilajele din dotare, preia frunzele, 
iarba și crengile de la populație, care depășesc capacitatea pubelei mai sus 
menționate, în următoarele condiții: 
  FRUNZE ȘI IARBĂ:  
           Se preiau din fața imobilelor doar puse în saci sau cutii – fără limită. 
  CRENGI:  
          Se preiau din fața imobilelor, cu condiția ca acestea să fie legate cu sfoară 
(pentru a facilita preluarea lor), în limita a 0,5 mc. 

În lunile OCTOMBRIE și NOIEMBRIE, 
 Sacii /cutiile cu frunze și iarbă, cât și crengile, se preiau astfel: 

PÂNCOTA – LUNI și MARȚI  
MĂDERAT  - JOI  

 Pentru cantitățile de crengi mai mari de 0,5 mc și resturile de legume din 
grădini, cetățenii au obligația de a le transporta în regim propriu pe platoul din 
spatele fostei rampe de gunoi (ieșirea spre Seleuș, partea dreaptă). Pentru acces, 
(aici existând o barieră la intrare cu sistem de supraveghere video) este necesar a 
se solicita cheia de la lacăt, care este în permanență la portarul de la sediul 
primăriei.  
 Notă: în perioadele de ploi abundente, platoul destinat resturilor vegetale este greu de accesat, astfel că în 
aceste situații nu recomandăm intrarea și totodată acest motiv poate decala și programul nostru de preluare a 
resturilor vegetale.                                                                                                                   Primar, 

                                                                                                                        ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

CAMPANIE DE PRELUARE DEȘEURI 
ELECTRICE 

               - frigidere                            - aragaze 
             - televizoare                    - mașini de spălat 
                       - cuptoare cu microunde 
 

 Dacă aveți astfel de aparate nefuncționale, vă 
rugăm să contactați societatea pentru predare, deoarece 
acest tip de campanii se desfășoară de două ori pe an. 

ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR DIN  
PÂNCOTA ȘI MĂDERAT 
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INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE PENTRU COPII  

PRUNDĂRAȘ GULERAT  

Prundăraș gulerat (Charadrius dubius),  
M. Kislile; Ge. Flussregenpfeifer 

 

 Prundăraș gulerat, este un oaspete de vară, se cuibărește local pe 
țărmurile nisipoase și pietroase ale apelor continentale (rar pe coaste). Are o 
lungime de 16 cm, picioare deschise la culoare, iar ciocul de culoare închisă. 
Masculul se deosebește prin cercul galben din jurul ochilor, la femelă fiind de o 
culoare mai deschisă, iar la tinerii de prundăraș cercul este neînsemnat. Tinerii 
se deosebesc cel mai bine de tinerii de prundăraș gulerat mare prin absența petei 
albe din spatele ochiului și prin porțiunea maro-gălbuie dintre creștetul maro și 
fruntea deschisă (ca de altfel și prin strigăt și coloritul maro de pe aripi). Când se 
îndepărtează în zbor are un zbor sacadat decât al prundărașului gulerat mare. În 
zborul nupțial șovăielnic și cu bătăi de aripi nete (în cea mai mare parte noaptea) 
scoate un strigăt rapid și puternic: ”pri-pri-pri”; mai poate fi auzit și un strigăt 
asemănător cu al lăstunului de mal și altul tărăgănat: ”pri-o”. 
                                          Pavel Pettenkoffer 

 Indemnizația de creștere pentru copii este o prestație socială și 
statul o acordă ca o formă de ocrotire tuturor persoanelor care, în ultimii 2 
ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni 
venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități 
independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, 
supuse impozitului.  
  Indemnizația de creștere copil se stabilește în cuantum de 85% din 
media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori 
nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului 
minim brut pe țară garantat în plată. Cele 12 luni pot fi constituite integral sau fracționate. 
  Pentru persoanele care pot beneficia de indemnizație de creștere copil, cu cel puțin 60 de zile înainte de 
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de 
inserție se prelungește astfel: 
              a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani; 
              b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap. 
  În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor 
pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului se demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document 
ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte doveditoare). 
     Actele necesare indemnizației de creștere copil sunt: 

 Cerere tip pentru acordarea prestației;  
 Declarația celuilalt părinte;  
 Copiei/original după certificatul de naștere al copilului;  
Copie/ original după cărțile de identitate ale părinților; 
 Extras de cont (doar dacă se solicită prestația pe card); 
Copie/original după livretul de familie; 
Adeverință cu salariile pe ultimele 12 luni–Anexa 2; 
Cerere către locul de muncă cu data suspendării, semnat și ștampilat de ordonatorul de credite al unității; 
Copie/original după certificatul de căsătorie; 
Copie după ultimul concediu medical (acolo unde este cazul);  
Orice alt act care dovedește posibilitatea acordării prestației; 
Dosar plic.  

 Dosarele de indemnizație de creștere copii se depun la primăria de domiciliu al unuia dintre părinți. Dosarele, 
celor care locuiesc în orașul Pâncota, se depun la Primăria orașului Pâncota, la camera 17, în fiecare zi lucrătoare 
până la ora 16, iar vinerea până la ora 13,30.                                          
                                                                                                                                                    Inspector,                                                                                                                   

Jana Druțău  
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ȘTIAȚI CĂ… 

 
 
 
 

SC LACTO FOOD SRL 
LOC. ȘOFRONEA, STR. ZONA IND.I 

Tel.0257 416230/0746 148368 
ANGAJEAZĂ: 

Operatori Producție  
Stivuitoriști 

Manipulanți marfă 
 

- pentru operarea și prelucrarea produselor lactate 
- se oferă salar începând de la 4.750 lei brut 

- tichete de masă (30 lei/zi ) din prima zi lucrătoare 
- tichete cadou de sărbători Pascale și Crăciun 

- spor de noapte 
- prime de prezență lunar 

- bonusuri atractive 
- transport gratuit 

- pentru postul de stivuitorist autorizația ISCIR 
 este obligatorie. 

-se caută persoane dinamice, responsabile, disponibile 
să lucreze pe 2 și 3 schimburi 

- un loc de muncă sigur și stabil 
       Alăturați-vă echipei noastre!                                    

 Asigurăm transport! 

  Zsolt Margithazi 

  LACTO FOOD SRL este o societate specializată 
în procesarea produselor lactate. Sediul central este în 
localitatea Șofronea, județul Arad, unde deține o fabrică 
de lactate din anul 2014. Societatea are în total aproape 
200 de angajați. 
 La începutul acestui an, aceștia au achiziționat 
Hala de lactate din Măderat, unde în momentul de față, 
aceasta aflându-se într-un proces de retehnologizare și 
modernizare în vederea deschiderii unui nou punct de 
lucru. 
 Este o veste minunată pentru orașul nostru, atât 
prin faptul că avem un nou investitor în Măderat cât mai 
cu seamă crearea de noi locuri de muncă. Din discuțiile 
purtate cu reprezentanții societății, în primele luni după 
deschidere au nevoie de aproximativ 30 de angajați, iar 
după un an, personalul necesar va fi de aproximativ 80 - 
100 de persoane. 
 Așadar, societatea caută personal pentru angajare 
pe care să îi specializeze în fabrica de la Șofronea și cu 
care din luna martie 2023 să pornească producția în 
fabrica din Măderat. 

Primar, 
ec. Dan – Ștefan Pocrișer 

FABRICA DE LACTATE DIN MĂDERAT SE REDESCHIDE ÎN PRIMĂVARA ANULUI 2023 
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VICTORII PENTRU MICII FOTBALIȘTI DIN PÂNCOTA 

CUPA DE MINIFOTBAL - MĂDERAT 

  O nouă generație de fotbaliști se naște la Pâncota. 
Sub îndrumarea prof. Dragalina Ovidiu, cei peste 40 de copii din 
Pâncota și Măderat se antrenează de 3 ori pe săptămână pe 
Stadionul din Pâncota. Copiii sunt înscriși în campionatul de 
Juniori D ( 2010-2011), unde în primele 2 etape au câștigat cu 6-1 
pe teren propriu cu Unirea Sântana și în deplasare la Socodor cu  
1-0. 
 Ne bucurăm că un număr așa de mare de copii vin cu 
mare drag la fotbal! 
 Așteptăm și alți copiii care vor să facă parte din clubul 
nostru.                                                                                   
 Felicitări copiilor pentru  rezultate!               

  În prima săptămână din luna septembrie, a avut loc 
Campionatul de minifotbal Măderat. Competiția era programată 
a se desfășura așa cum s-a obișnuit pe Terenul sintetic de fotbal 
din Măderat. Din cauza timpului nefavorabil s-a decis relocarea 
competiției în Sala de sport a orașului Pâncota. 
 Au participat 10 echipe, formate din tinerii din Pâncota, 
Măderat și satele învecinate. Meciurile au fost arbitrate de către 
arbitrii solicitați din partea Asociației Județene de Fotbal Arad. 
 Cele 3 echipe câștigătoare, precum și cel mai bun portar 
și cel mai bun jucător au fost felicitați, prin acordarea de diplome 
și cupe binemeritate. 
 Țin să-l felicit pe Silviu Purda pentru organizarea 
minuțioasă a evenimentului și desigur pe toți participanții, în 
special echipele câștigătoare.                                                    Primar,                                      

ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

       Antrenor,                                                            
Ovidiu Dragalina 
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REZULTATE FRUMOASE PENTRU KARATIȘTII DIN PÂNCOTA  

         
BldBldBld---ul. Tudor ul. Tudor ul. Tudor 
Vladimirescu, Vladimirescu, Vladimirescu, 

nr. 8, nr. 8, nr. 8,    
Pâncota,Pâncota,Pâncota,   

   jud. Aradjud. Aradjud. Arad   
               Tel. Tel. Tel. 

0748058635, 0748058635, 0748058635, 
www.everestbikwww.everestbikwww.everestbik

eshop.ro, eshop.ro, eshop.ro, 
Facebook: Facebook: Facebook: 

Everest Bike Everest Bike Everest Bike 
Shop Shop Shop    

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

 În perioada 9-11 septembrie, pasionații de karate din 
Pâncota au participat la concursul EUROPEAN OPEN SOLNOK. 
În cadrul acestui concurs au fost invitate 16 țări,  respectiv 600 de 
participanți.  
 Din nou Pâncota s-a întors acasă cu rezultate frumoase, este 
vorba despre: 
  Margithazi Brigitte—Locul  1 
  Margithazi Zsolt—Locul 2 
  Coraș Bianca—Locul 1 
  Moș Ștefan—Locul 1 
  Ardelean Ștefan—Locul 3                  
 Concursul a fost organizat în memoria lui Kálmán Furkó, 
unul dintre fondatorii de karate kyokushin din Ungaria. Furko 
Kalman a murit la vârsta de 74 de ani. A avut  peste 50 de ani de 
activitate și deținătorul a 8 dani. Furko alături de Alexandru Chirilă 
au adus acest tip de karate kyokushin în România. 
 Urmează ca sportiivii de karate din oraș să participe pe data de 8 octombrie la concursul ROMANIAN 
INTERNATIONAL CUP, ediția a IV-a la Sibiu.  
 Mulțumim domnului Primar pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului și în participarea noastră la 
Campionatul de la Sibiu. 
                                                       Zsolt Marghithazi 

EVEREST BIKE SHOPEVEREST BIKE SHOPEVEREST BIKE SHOP   



       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 cu teren în Pâncota, str. Mărășești, nr.34
(posibilitate construire casă pe terenul aferent cu front 
stradal pe str. Cărămidăriei). Tel. 00393297339849.   

Vând casă în Pâncota, str. A. Iancu, cu 3 camere. Suprafață 
teren totală 1598 mp (casă, anexă, curte, teren + grădină). 
80.000 euro. Tel. 0747 728 659.  
Vând casă în Pâncota, str. T. Vladimirescu, nr.90B, cu curte 
și grădină . Tel. 00393202105849. 

Vând casă, str. Mărășești, nr 55/A, compusă din 4 camere, 
pivniță, bucătărie de vară, garaj mare, climă, suprafața de 
1340 mp. Tel: 0040732496747, 0049157818747. 

Vând casă compusă din 3 camere, bucătărie, baie, hol, 
bucătărie de vară și anexă. Preț 38.000 euro, str. Dragalina, 
nr 1. Tel. 0773822870. 

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. 0724333862. 

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. 0757452089. 

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. 0740519613. 

Vând casă în Măderat, nr. 274 cu anexe, 1400 mp. 30.000 
euro. Tel.0740182192. 

Vând casă în Măderat, nr. 224, teren 1400 mp, 50.000 euro, 
preț negociabil. Tel.0753808805. 

Vând 10 locuri de casă la Cucă a 1081mp fiecare și 3,3 ha 
pământ arabil. Dețin acte în regulă. Tel. 0774605447 
e-mail: ifuneriu@gmail.com  
Vând DACIA LOGAN – gri metalizat 2008, în stare bună, 
70.000km. Preț negociabil. Tel. 0746094610. 

Vând sobă de teracotă pe lemne sau brichete, în stare bună 
de funcționare, cu cazan încorporat, instalație completă
(pompă de recirculare, vas de expansiune, etc.). 
Demontarea sobei de teracotă se face pe cheltuiala 
cumpărătorului. Preț negociabil 1200 lei. Tel.0743040670 
Vând două costume populare de femei, vechi de peste 100 

de ani. Tel. 0755345509. 
Ofer în mod gratuit butași de zmeură cu 2 recolte pe an. 

Tel.0357416029 sau la adresa Str. V.Goldiș, nr 33, Pâncota. 
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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 august 2022: 

Hanciuța Floare 
Fruja Aurel 

Nidermayer Mihai 
Ardelean Ioan 

Sas Pavel 

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

 

CĂSĂTORII 
 

 Și-au unit destinele în luna august 2022: 
Balint Daniel & Lăcătuș Elisabeta 
Chipei David & Dan Diana Maria 

Cioara Beniamin Simion &  Bacrău Ana Maria 
Drăgan Sergiu Romulus & Antohe Simona Gabriela 

Covaci Silviu Timotei & Bolog Andreea Romina 
Grozavu Beniamin Fabian & Moț Adrinela Lucica 

Ungur Dumitru & Meszaros Nicolett Ivett 
Pop Andrei Dumitru &  Borteș Penina 
Mogyoroși Adrian & Stoianovic Sorina 

Horga Fabian Gheorghe & Opra Oliviana Gabriela 
Moldovan Ionel Aurelian & Mogyoroși Gabriela L. 

Babineț Filip & Antohe Damaris Mihaela 
Curiac Emanuel Ionel & Hanga Maria Sanda  

Belgun Mihai Liviu & Mierluț Carina Anamaria 

 Casă de piatră,  familiilor întemeiate! 

 

NOU - NĂSCUȚI 

S-a născut în luna august 2022: 
Neag David Marian 

Haidei Emanuel Ștefan 
Covaci Fabio Beniamin 

Suciu Rareș Ștefan 
Toader Rahela 

Sas Marisa 
Cioban Selena Ioana 
Bun venit pe lume! 

   
ANIVERSARE ANIVERSARE ANIVERSARE    

ÎN LUNA AUGUSTÎN LUNA AUGUSTÎN LUNA AUGUST   
 

Au aniversat 50 de ani 
de căsătorie familia  

 

Filimon Petru și 
Mărioara 

 

La mulți ani 
 și 

 multă sănătate! 


