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INAUGURARE GRĂDINIȚĂ NOUĂ ÎN SATUL  MĂDERAT 

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 

DUPĂ 

 Copiii preșcolari din satul Măderat 
au început grădinița în noua clădire. 
Investiția a fost realizată prin fonduri 
guvernamentale obținute în anul 2018 prin 
PNDL etapa II. După finalizarea lucrărilor de 
construire a grădiniței, pentru partea de 
dotări cu mobilier, echipament tehnic și  
decor, am fost susținuți de Asociația ”Cetatea 
Voluntarilor” Arad. Sponsorul principal al 
obiectelor aduse de Cetatea Voluntarilor a 
fost EKR Elektrokontakt România SRL, 
principalul angajator al orașului nostru. Între 
timp au mai fost realizate unele îmbunătățiri 
din curtea imobilului, rămănându-ne ca anul 
viitor să amenajăm o parcare modernă în 
partea exterioară.  
 La inaugurare au participat 
reprezentanții Bisericilor din Măderat, 
inspectorul Mariana Tipei–Voia din cadrul 
Inspectoratului Județean  Arad, directorii 
Liceului Teoretic Pâncota, șeful Poliției 
orașului Pâncota, reprezentanți din Consiliul 
local, reprezentanți ai sponsorilor de mobilier 
și decor și bineînțeles doamnele educatoare 
ale Grădiniței din Măderat. 
 Mulțumim celor implicați în acest 
proiect minunat, de care se bucură micii 
noștri măderătani! 
 Cu respect, 

   Primar 
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

     

PRIMĂRIA ORAȘULUI PÂNCOTA  
și 

ASOCIAȚIA DĂRĂU PRO PÂNCOTA 
Vă invită, 

MIERCURI, 26 OCTOMBRIE, ORA 15.00MIERCURI, 26 OCTOMBRIE, ORA 15.00MIERCURI, 26 OCTOMBRIE, ORA 15.00   la  
deschiderea  

Muzeului ”VIȚEI DE VIE ȘI AL VINULUIMuzeului ”VIȚEI DE VIE ȘI AL VINULUIMuzeului ”VIȚEI DE VIE ȘI AL VINULUI” ” ”    
din cadrul Așezământului Cultural Pâncota 

 

Vă așteptăm cu drag! 
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AJUTOR  DE ÎNCĂLZIRE 

Venit mediu lunar 
pe membru de familie sau 
persoana singură 

Suma 
decontată de 
AJPIS 
furnizorului 
(% din valoarea 
prevăzută de lege, 
dar nu mai mult de 
valoarea totală a 
facturii) 

Mai mic de 200 lei 100% 

Intre 200,1 si 320 lei 90% 

Intre 320,1 si 440 lei 80% 

Intre 440,1 si 560 lei 70% 

Intre 560,1 si 680,1 lei 60% 

Intre 680,1 lei si 920 
lei 50% 

Intre 920, 1 si 1040 lei 40 % 

Intre 1040,1 lei si 1160 
lei 30% 

Intre 1160,1 si 1280 lei 20% 

Intre 1280,1 si 1386 
lei –pe membru de 
familie 

10% 

Intre 1280,1 si 2053 
lei pentru persoana 
singura 

10% 

  Dosarul cu acte se depune la Biroul din cadrul Centrului 
de informare turistică (lângă Petrom) și va conține următoarele 
documente: 

Copie contract imobil (vânzare–cumpărare / închiriere sau alte 
acte doveditoare a utilizării spațiului de locuit pentru imobilul la care 
se solicită ajutorul); 

Actele de identitate (B.I, C.I., certificat de naștere copii) pentru 
toți membrii familiei, care au domiciliul sau reședința la adresa la care 
se solicită ajutorul; 

· Acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință de divorț, 
etc.) 

· Adeverinte de venit: 
- Angajați: Adeverință cu salariul net din luna anterioară depunerii 
cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul 
primește da/nu bonuri valorice și care este valoarea acestora; 
- Persoane neangajate și tineri de la 16 ani: Adeverință ANAF—
doveditoare faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează 
venituri impozabile pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 
16 ani (chiar dacă nu sunt salariați, pensionari sau au indemnizații 
sociale); 
 Pensionari: Cupoane de pensie (orice tip  de pensie);  
- Studenți: Adeverință de la facultate, din care să rezulte dacă 
beneficiază sau nu de bursa; 

· Alte tipuri de venit alocații și indemnizații, ajutor de șomaj, 
sau pentru orice altă prestație socială, din luna anterioară depunerii 
cererii; 
- Adeverință registrul agricol; 
- Certificat fiscal; 

După caz  
 - Hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredințarea, adopția 
copilului, dispoziții privind tutela, curatela sau stabilirea altor măsuri 
de protecție pentru copii; 
- Decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din 
activitățile independente sau chirii;  
- Copie talon mașină;                           
Tel. 0357435354 

 Referitor la problema lipsei medicului de familie în satul Măderat, așa 
cum vă spuneam printr-un articol anterior, după plecarea din Măderat a 
doamnei dr. Camelia Ciocan nici un alt medic de familie nu și-a arătat intenția  
de a deschide un cabinet de medicina de familie în Măderat, deoarece cadrul 
legislativ (Art. 75, alin.2, Legea 73/2019) împiedica deschiderea unui punct 
secundar. Problema a fost semnalată Ministerului Sănătății atât de mine cât și 
de alți primari, care s-au confruntat cu astfel de situații.  
 Din fericire din luna septembrie legea a fost modificată, astfel încât 
acum se permite deschiderea unui punct secundar de către un medic din zonă.  
 În această perioadă ne ocupăm de renovarea spațiului, iar ca urmare a 
solicitării de preluare a spațiului de către doamna dr. Berki Cristina, am 
pregătit documentația în vederea atribuirii spațiului, respectiv redeschiderea 
cabinetului medical.  
 Astfel, parcurgând etapele prevăzute de lege, activitatea medicală din 
satul Măderat ar putea începe la mijlocul lunii decembrie a.c. . 

REDESCHIDEREA CABINETULUI MEDICAL DIN MĂDERAT 

Primar,  
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

  Inspector, 
Daniela Bulza 

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

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

          Alte acte necesare:  
- adeverință eliberată de la școala la care sunt înscrişi copiii, care urmează o formă de învățământ, în care să se 
specifice numărul de absenţe;  
- adeverinţă eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, 
pentru toţi membrii familiei care sunt salariaţi cu menţiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice.  
- adeverinţă de venit eliberata de Administraţia finanţelor publice Ineu; 
- cupon de pensie;  
- cupon de șomaj;  
- extras de cont, adeverinţe cu alte venituri;  
- certificat de atestare fiscală pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria oraşului Pâncota ;  
- adeverinţă eliberată de Primăria oraşului Pâncota – Biroul Agricol  
- dosar cu șină;  
        Dosarele se depun la Primăria orașului Pâncota, camera 13, în fiecare zi lucrătoare până la ora 12.00, cu 
publicul, persoana de contact Inspector Monica Pop. Pentru mai multe informații 0257466679, int.255.  
                                   Inspector,  
                        Monica Pop 

ACTE NECESARE OBȚINERII ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI 

LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI REFACERE ALEI PIETONALE 
 Începând cu luna octombrie am semnat un contract 
de lucrări, privind amenajarea și refacerea aleilor pietonale 
în diferite locuri intens circulate. Până la acest moment au 
fost amenajate trei obiective, respectiv alee către Cișmeaua 
publică, alei către viitoarea platformă de preluare deșeuri în 
zona blocurilor G și H din centrul orașului Pâncota și 
reamenajarea legăturilor pietonale la Stația de autobuz din 
Strada 7 Măderat. 
 Vom continua cu refacerea aleilor pe străzile 
Crișului, Viilor, Dragalina și în alte locuri în care este 
nenecesar. 

Primar,  
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 
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CODOBATURĂ GALBENĂ  

Codobatură galbenă (motacilla flava), m. Sarga billegeto. Ge. Schafsteize 
 Codobatură galbenă, are o lungime de16,5 cm. Are o coadă lungă, 
partea inferioară a corpului este galbenă iar spatele este verzui. În funcție de 
subspecie, la mascul, coloritul capului și gâtului variază. Femelele sunt destul 
de asemănătoare în toate regiunile. Unele femele au o culoare deschisă. 
Penajul tinerilor este maro-gri deasupra, alb murdar dedesubt, iar peste gușă au 
o linie maronie, sprânceana este de culoare deschisă cu margini întunecate. Se 
cuibărește pe pajiști și culturi agricole. Are un zbor ondulatoriu. Înainte de 
migrație, adesea înnoptează în stufărișuri.  Are un strigăt înalt:”piț” sau mai 
complet ”piți”. Are un cântec simplu, cu o tonalitate stridentă ascuțită, adesea 
emis de vârful unei tufe sau buruieni:”sri-sri-srit”. Codobatură galbenă este un 
oaspete de vară.                                                                 Pettenkoffer Pavel 

Care sunt pașii pentru divorţul administrativ? 
 Potrivit prevederilor art. 164 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare 
civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/ 2011, ofiţerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale 
administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie / din afara căsătoriei 
sau adoptaţi. 
 Competență teritorială: Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se semnează personal, 
împreună de către ambii soţi în faţa ofiţerului de stare civilă şi se poate depune la : 
a) Primăria care are în păstrare actul de căsătorie, 
b) Primăria pe raza căreia îşi au domiciliul comun cei doi soţi. 
Care sunt condițiile? 
Fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere : 
a) este de acord cu desfacerea căsătoriei 
b) nu este pus sub interdicţie; 
c) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei; 
d) adresa ultimei locuinţe comune; 
e) numele pe care fiecare urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei, 
f ) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta; 
g) nu beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială 
Ce documente sunt necesare pentru depunerea divorțului? 
 Cerere tip 
 Certificatele de naştere pentru ambii soţi – original şi copie; 
 Certificatul de căsătorie – original si copie; 
 Livret de familie, după caz; 
 Actul de identitate- original şi copie; 
 Taxă divorț – 500 lei (se achită la casieria primăriei). 
 La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii stăruie să 
divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând o declaraţie de menţinere a cererii 
de divorţ. 
 Dacă soţii nu se prezintă împreună (în aceeaşi zi) la expirarea termenului de 30 de zile, ofiţerul de stare 
civilă delegat întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează. 
 În aceleaşi condiţii ofiţerul de stare civilă delegat clasează dosarul dacă ambii soţi sau numai unul dintre 
aceştia înţeleg / înţelege să renunţe la cererea de divorţ, dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre 
soţi este pus sub interdicţie, dacă intervine naşterea unui copil sau dacă unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând 
astfel prin deces. 
 În situaţia în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul 
soţilor şi eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare. 
 În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceștia înţeleg / înţelege să renunţe la divorţ, completează 
o declaraţie de renunţare la cererea de divorţ. 
                                                                                                                                               S.P.C.L.E.P. 

DIVORȚUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ 
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 ANUNȚ 
COLECTARE MATERIALE TEXTILE 

      
     În atenția cetățenilor din Pâncota și Măderat, 
          Începând cu luna octombrie, Primăria Orașului Pâncota va 
asigura săptămânal, preluarea de la populație a materialelor 
textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de pat,  fețe de 
masă, pături, jucării din material textil, indiferent de starea acestora (intacte sau rupte, doar să fie curate).  
 Preluarea acestora se face: 
▪ la sediul Primăriei Pâncota 
▪ în  fiecare zi de luni, între orele 08:00- 16:00 
▪ materialele se aduc curate în saci. 
 Materialele textile care nu sunt acceptate: covoare, perne și pilote cu pene.  
 Pentru mai multe informații, puteți apela numărul de telefon 0257.466.301. 

 Materialele textile colectate vor fi preluate de o societate de reciclare a acestor tipuri de deșeuri.            

MUZICĂ,  MIȘCARE, SĂNĂTATE... 

 Acestea sunt cele trei cuvinte care definesc activitatea 
pe care o desfășurăm mai bine de patru luni, în localitatea 
noastră. Mișcările cardio, adică mișcări simple de gimnastică 
executate pe muzică ritmată sunt benefice sănătății noastre, iar 
înțelegerea, respectul și buna dispoziție sunt punctele forte ale 
echipei formate până în prezent.  
 Nu contează câți ani ai, câți copii sau nepoți ai, ce 
statut social ai, totul e să îți dorești să faci ceva pentru tine, 
pentru sănătatea ta și pentru a uita câteva ore de problemele 
cotidiene. Toți cei care doresc să vină alături de noi, sunt 
așteptați în zilele de luni și joi la orele 19.00 în sediul Primăriei 
orașului Pâncota. 
                                                                    OLGA DOKOPIL 

 

  

La mulți ani 
  și 

 multă sănătate! 

Au aniversat 50 de ani 
de căsătorie familia 

Cazacu Gheorghe 
și Mariana 

Au aniversat 60 de ani  
de căsătorie familia  

  

Horti Ștefan și Maria 
 

ANIVERSĂRI  ÎN  LUNA  SEPTEMBRIE  
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PÂNCOTA REPREZENTATĂ LA CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE KARATE DE LA SIBIU 

  Zsolt Margithazi 

ȘTIAȚI CĂ… 

 Sportivii practicanți de karate kyokushin din Pâncota 
au participat sâmbătă 8 octombrie la Concursul internațional  
ROMANIAN OPEN SIBIU.  La acest concurs au participat 
peste 350 de sportivi, reprezentând 50 de cluburi din 8 țări. 
Pâncotanii s-au întors acasă cu  o medalie  de Locul 3 
obținută de Crețu Marissa.  
 Felicitări Marissa și felicitări tuturor participanțiilor! 
 OSU! 

  Zsolt Margithazi 



INFORMAȚIA DE PÂNCOTA                                                                                                                    PAGINA 7 

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

VIITORUL SUNĂ BINE! 

               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 

 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  

   Micuții fotbaliști de la ”Podgoria Pâncota” își continuă 
parcursul foarte bun în campionatul rezervat copiilor născuți în 
anul 2010-2011. 
 După primele 6 etape, copiii au câștigat 4 meciuri, un 
rezultat de egalitate și o înfrângere, golaveraj 18-12. 
 În etapa 5, viitorii fotbaliști au avut meci pe propriul 
teren cu UTA Arad. După un meci foarte frumos, au câștigat 
disputa cu scorul de 1-0, golul fiind marcat de Cătălin Ciobotaru. 
La acest meci echipa a fost încurajată pe toată durata meciului de 
o numeroasă galerie, exact ca la meciurile de Liga 1. 
 Lotul echipei la meciul cu UTA: Marțiș David, 
Păcurariu Ianis, Harșani Iulica, Câra Sorin, Joldeș Andrei, Pop 
Elias, Șuba Așer, Buda Codrin, Deta Fabian, Ciobotaru Cătălin, 
Onețiu Petrișor, Iakob Denis, Erdo Andrei, Pașca Raul, Pop 
Lucas. 
 Rezultate :  
Etapa 1 : Pâncota - Sântana 6-1. Au marcat Joldeș Andrei 3, 
Câra Sorin 3 
Etapa 2: Socodor - Pâncota 0-1. A marcat Deta Fabian  
Etapa 3: Pâncota - Ineu 3-2. Au marcat Onețiu Petrișor, 
Ciobotaru Catalin, Câra Sorin 
Etapa 4: Curtici - Pâncota 4-2. Au marcat Deta Fabian, Joldes 
Andrei 
Etapa 5: Pâncota - UTA 1-0. A marcat Ciobotaru Catalin 
Etapa 6: Șofronea - Pâncota 5-5. Au marcat Câra Sorin 2, Joldeș 
Andrei, Harsani Iulica, Ciobotaru Catalin 
 Felicitări copii! 
 În continuare, așteptăm copiii care doresc să joace fotbal 
alături de acești minunați fotbaliști. 
                                     Antrenor, 
                              Ovidiu Dragalina 



       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 garsonieră în Pâncota, str. Gării, bl G1, etaj 3. 
Preț 17.000 euro. Tel.0751851335. 

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. Avram Iancu, cu 3 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară. Grădină 1100mp. Tel. 
0049630132873. 

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 grădină 15 m front stradal în Pâncota, str. 
Soarelui. Tel. 0741001795. 

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  
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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 septembrie 2022: 

     Făgăraș Gheorghe 
Bătrîn Maria 

Suciu Gheorghe 
Covaci Ionel 

Trif Petru 
Șimandan Dănuț 

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

CĂSĂTORII 

       Și-au unit destinele în luna septembrie 2022: 
Fekete Adelin Daniel & Iakob Camelia Estera 

Monița Radu Daniel & Pintea Irina 
Bodîrlău David Raul D. & Cioară Doris Alexandra M. 

Apetrei Ionuț & Mocoiu Bianca Maria 
Covaci Darius & Covaci Vanesa Ana Maria 

Antohe Emanuel Alin & Marc Emanuela Carmen 
Sîrb Gabriel Mircea & Horga Denisa Melisa 

Drida Gheorghe Nicolae & Miriță Maria 
 Casă de piatră,  familiilor întemeiate! 

 

NOU - NĂSCUȚI 

S-a născut în luna septembrie 2022: 
Petran Damian Ștefan 
Duciuc Damaris Raisa 

Farcaș Erik 
Sîrbu Nicolae Ianis Octavian 

Bun venit pe lume! 

 

Vând 54 arii de pământ (2 parcele) în pârloage – 
Măderat. Tel. 0775391380. 

Vând DACIA LOGAN – gri metalizat 2008, în stare 
bună, 70.000km. Preț negociabil. Tel. 0746094610. 

Vând remorca Humer 1300 kg. Preț 2000 euro. Tel 
0744283229. 

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.   
Vând butelie cu cărucior pentru aragaz, o canapea din 
catifea vernil extensibilă cu ladă, 2 fotolii mari cu masă 
din sticlă, 2 mese pentru fotolii, un dulap cu 3 uși 
(aproape nou), un frigider cu congelator cu 3 sertare, o 
bicicletă de damă (import Germania), o bicicletă Pegas 
Camping. Tel. 0744608049. 


