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ASFALTARE STRĂZI ÎN 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 

Toamna cu farmecul eiToamna cu farmecul ei  

Decor de toamnă în      
centrul orașului 

ORAR   
CAZIER JUDICIAR PÂNCOTA 

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

BALUL BOBOCILOR  
RED CARPETRED CARPETRED CARPET   

   

18 NOEIMBRIE, ORA 19:00 

AȘEZĂMÂNTUL CULTURAL AȘEZĂMÂNTUL CULTURAL AȘEZĂMÂNTUL CULTURAL    
ORAȘ PÂNCOTAORAȘ PÂNCOTAORAȘ PÂNCOTA   

   

Dj Mike Kross       Maria IgnișcaDj Mike Kross       Maria IgnișcaDj Mike Kross       Maria Ignișca   
Ansamblul folcloric ”Podgoria Pâncota”Ansamblul folcloric ”Podgoria Pâncota”Ansamblul folcloric ”Podgoria Pâncota”   

   

                                                   Budokai Club Pâncota        Budokai Club Pâncota        Budokai Club Pâncota        Preț bilet 20 lei 

                   Primar,  
   ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

 Lucrările de asfaltare și reabilitare 
au fost în acest an împărțite în două 
proiecte. În prima jumătate a anului au 
fost executate lucrări pe Străzile 2 și 6 din 
Măderat, acum venind rândul localității 
Pâncota. S-au executat lucrări de asfaltare, 
amenajare acostamente și marcaje rutiere 
pe străzile Traian, M. Kogălniceanu și 
Cloșca. 
 Tot în această perioadă, printr-un 
alt proiect se execută lucrări de reparații  
prin plombări și burdușiri pe 20 de străzi 
din oraș, încercând să intrăm în iarnă cu 
cât mai puține probleme în acest domeniu. 
 De asemenea se lucrează la 
documentația pentru cel mai mare proiect 
de reabilitare străzi din orașul nostru, în 
care sunt prevăzute la reabilitare 15 străzi, 
respectiv 10 în Pâncota și 5 în Măderat. 
La acest capitol vom reveni cu vești mai 
detaliate în iarna acestui an, în funcție de 
desfășurarea licitației în vederea atribuirii 
lucrărilor de execuție. 
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INAUGURAREA MUZEULUI VIŢEI DE VIE ŞI AL VINULUI 
Miercuri, 26.10.2022, la Așezământul 

Cultural, a avut loc inaugurarea Muzeului Viței de Vie 
și al Vinului, realizat în urma unui parteneriat între 
Asociația „Dărău Pro Pâncota” și Primăria Pâncota. 

Pâncotanii entuziasmați de acest eveniment 
au umplut sala festivă a Așezământului Cultural și s-au 
bucurat de prezența distinșilor invitați din mediul 
academic sau politic. 

Spațiul ocupat de muzeu a fost asigurat de 
către Primăria Pâncota, iar dl. primar Dan Pocrișer a 
făcut o scurtă prezentare a clădirii Așezământului 
Cultural. 

Despre Asociația „Dărău Pro Pâncota” a 
vorbit pr. Petru Dărău, cel care s-a preocupat intens ca 
această asociație să se înființeze, având ca scop 
principal realizarea Muzeului Viței de Vie și al Vinului. 
Au fost prezentați membrii fondatori, pr. Petru Dărău, 
dl. Stepan Traian, d-na Mărioara Dărău și Florina 
Cismaș. 

Cu însuflețire, pr. Petru Dărău a vorbit despre 
munca pe care a depus-o pentru colecționarea, 
recondiționarea și restaurarea obiectelor din expoziție. 
Valoarea fiecărui exponat este mult sporită datorită 
atenției pe care pr. Petru Dărău a acordat-o fiecărui 
detaliu. A mai vorbit pr. Petru Dărău și despre sursele 
documentare pe care le-a consultat în căutare de 
informații despre ustensilele folosite și tehnicile 
aplicate în cultivarea viței de vie. Cei care vizitează 
muzeul se pot convinge de calitatea prestației pr. Petru 
Dărău, de meticulozitatea dovedită prin tratarea 
exponatelor cu rigurozitate profesionistă, conform 
standardelor de specialitate. 

Unul dintre invitați, dl. prof. univ. dr. Alin 
Dobrei de la Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară „Regele Mihai I al României” din 
Timișoara a venit să confirme pasiunea pr. Petru Dărău 
pentru viticultură, relatând seriozitatea cu care acesta a 
urmat cursurile de master în cadrul USAMV Timișoara. 
Din spusele d-lui prof. Alin Dobrei am aflat că intenția 
înființării unui muzeu dedicat viticulturii a existat cu 
mulți ani în urmă și a fost la un pas de a se realiza în 
cadrul USAMVB Timișoara.  

În una din sălile muzeului se găsește un sector 
dedicat vestigiilor arheologice strânse de pe raza 
localității noastre. Despre acestea și alte repere istorice 
a vorbit dl. prof. Ioan Ardelean. 

A urmat o prezentare a colecției etnografice 
„Acas' la noi” din cadrul muzeului, care se vrea o 
scurtă, dar emoționantă privire în urmă, spre casa și 
viețile bunicilor și străbunicilor noștri. 

Pline de emoție au fost și momentele în care 
dl. primar Dan Pocrișer a acordat titlurile de „Cetățean 
de onoare” domnilor prof. univ. dr. Ioan Bolovan și pr. 
Petru Dărău. 
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Cu multă căldură, dl. prof. univ. dr. Ioan 
Bolovan a adus un elogiu pâncotanilor, parafrazând un 
cântec: „Nu uita că ești pâncotan”. El nu uită, ci poartă, 
permanent, în suflet urbea natală și rădăcinile 
pâncotane. În deplină armonie cu titlurile academice și 
responsabilitățile care decurg din acestea, emoția și 
dragul pentru oamenii care l-au călăuzit spre studiu, 
exprimat în cuvântarea sa, au format o imagine 
completă a d-lui prof. univ. dr. Ioan Bolovan. 

Domnii deputat Mihai Fifor, prof. univ. dr. 
Corneliu Pădurean, prof. dr. Sorin Bulboacă (directorul 
Muzeului Arad), dr. Andrei Ando (director executiv al 
Consiliului Județean Arad) și Alexe Dragoș, prin 
cuvântările lor, și-au exprimat aprecierile cu privire la 
activitatea pr. Petru Dărău, cu accent pe activitatea 
impresionantă prin care s-a realizat Muzeul Viței de 
Vie și al Vinului. 

 

PROGRAM DE VIZITARE   PROGRAM DE VIZITARE   PROGRAM DE VIZITARE     
MUZEUL VIŢEI DE VIE ŞI AL VINULUIMUZEUL VIŢEI DE VIE ŞI AL VINULUI  

În fiecare zi de JOI, între orele 15:00-16:00    
Pentru alte zile și intervale orare de vizitare a muzeului este necesară o programare  

cu cel puțin o zi înainte, la tel: 0257466301. 

Evenimentul s-a încheiat cu un tur prin cele patru săli ale muzeului, amenajate la etajul al doilea al 
Așezământului Cultural. 

                                                                                                                                     Prof. Florina Cismaș 

Pastor A. Lascu 

 În această perioadă în care suntem asaltați de atâtea 
știri negative și  neliniștea pune stăpânire pe sufletul nostru, 
când întrebările ne asaltează și nu avem răspuns să le dăm, 
când suntem într-o continuă alergare și nu mai avem timp 
pentru familie și suflet, Biserica Penticostală Filadelfia a 
organizat la Așezământul Cultural din orașul nostru 
două ,,SERI pentru SUFLET ”. 
 Au fost două seri (29/30 octombrie)  în care am 
ascultat un mesaj biblic și ne-am închinat Domnului prin 
cântările formațiilor din Biserica Filadelfia (cor mixt, cor de 
fete, cor de copii și fanfară). Invitat pentru a transmite 
mesajul pentru suflet a fost prezbiterul Dan Bercean, un 
realizator de emisiuni creștine de la Radio Unison. Tema 
prezentată s-a numit ,,Revenirea lui Hristos ”. 
 Ne bucurăm că în aceste două seri ne-am adunat 
împreună mai mulți credincioși din orașul nostru de mai 
multe confesiuni religioase (ortodocși, catolici, reformați, 
baptiști și penticostali) și împreună i-am adus Slavă lui 
Dumnezeu. 
 Mulțumim conducerii Primăriei orașului nostru 
pentru că  ne-a pus la dispoziție sala mare de la Așezământul 
Cultural și în mod special mulțumim domnului primar Dan 
Pocrișer și domnului viceprimar Ion Boiciuc pentru prezența 
dumnealor la acest eveniment petrecut în orașul nostru. 
     Dumnezeu să binecuvânteze locuitorii orașului Pâncota !!!                                       

DOUĂ SERI PENTRU SUFLET 
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MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR  ÎN LOCUINȚELE POPULAȚIEI 

    În locuințele și gospodăriile populației se interzic: 
    - utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, 
întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecție cu defecțiuni sau cu 
improvizații; 
    - suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai 
multor receptori; 
    - nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier 
de călcat, reșou, radiator și altele asemenea; 
    - folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea 
cu liță a fuzibilului calibrat; 
    - folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu, cum sunt: 
depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri și altele asemenea; 
    - folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spații cu pericol de explozie, respectiv 
în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cat şi în lanuri de cereale, pajiști, în păduri şi în apropierea 
acestora; 
    - așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldura ori sub acțiunea directa a razelor 
solare; 
    - folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de 
cauciuc fisurate sau lărgite la capete; 
    - folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/
conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu săpun; 
    - încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcata, răsturnată sau inclinata; 
    - transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate; 
    - păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz și altele asemenea, în locuri în 
care au acces copiii; 
    - nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea lor în casa cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice 
aflate în funcțiune. 
    - depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere şi altele 
asemenea, în podurile clădirilor; 
    - folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă 
materiale combustibile; afumătorile se confecționează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se 
amplasează independent de celelalte construcții din gospodărie. 
    În locuințe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, 
carburanții sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai 
în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate și 
fără a se depăși 25 litri. 
    - produsele, materialele și substanțele combustibile se amplasează la 
distanța de siguranța față de sursele de căldură ori se protejează astfel încât 
sa nu fie posibila aprinderea lor. 
    - se interzice folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu 
improvizații, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum 
și aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. 
    - verificarea, repararea, izolarea termică şi curățarea periodică a coșurilor 
de evacuare a fumului sunt obligatorii. 
  Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate se respectă 
măsurile: 
- Să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de 
vânt 
- Să nu utilizeze focul deschis la distanțe mai mici de 10 m față de 
materiale sau substanțe combustibile (casă, șură, depozit de cereale,  
pădure, etc.). 
- Să asigure supravegherea permanentă a arderii și să stingă jarul după 
încetarea acesteia 
                   Inspector, Gheorghe Rusa 
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ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE DIN PÂNCOTA ŞI MĂDERAT  
CARE UTILIZEAZĂ BAZIN VIDANJABIL/FOSĂ SEPTICĂ 

LUCRĂRI DE MODERNIZARE LA HALA AGROALIMENTARĂ 

 Stimați cetățeni, vă aducem la cunoștință că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 714 / 2022, persoanele fizice 
și juridice, proprietari ai imobilelor conectate la un sistem  individual de colectare și epurare a apelor uzate (bazin 
vidanjabil / fosă septică) au obligația de a se înscrie în: 

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru  
Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Pâncota, 

       Termenele pentru înregistrare sunt: 
       Pentru Bazine vidanjabile / Fose septice 
- existente: până la data de 30.11.2022 
- noi -  în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. 
 Neînregistrarea persoanele fizice și juridice care dețin un sistem  individual de colectare și epurare a 
apelor uzate (bazin vidajabil/fosă septică) în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru 
Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Pâncota, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 
la 5.000 la 10.000 de lei. 

Formularul ”Declarația privind luarea în evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea 
și epurarea apelor uzate” se găsește: 

* la sediul Primăriei Pâncota, str. T.Vladimirescu nr. 69, de luni până vineri în intervalul orar 08:00 - 
12:00, la Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Protecția Mediului și  Achiziții Publice. 

*  pe site – ul Primăriei Oraș Pâncota:  primariapancota.ro   

 În ultima perioadă, au fost întreprinse o serie de lucrări și 
dotări la hala agroalimentată din Piața Pâncota.  
 După înlocuirea ferestrelor cu geamuri termopan cu 
profil PVC, au fost întreprinse o serie de de lucrări de curățare și 
întreținere.   

 De asemenea au fost achiziționate vitrine frigorifice 
pentru produsele lactate. Toate acțiunile și lucrările efectuate au 
ca scop adaptarea la cerințele igienico-sanitare impuse în 
această perioadă și totodată crearea unui climat modern. 
                                          Primar,  
                                       ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

     

 În atenția cetățenilor din Pâncota și Măderat, 
          Începând cu luna octombrie, Primăria Orașului Pâncota asigură 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.            

ÎN FIECARE ZI DE LUNI PRELUĂM MATERIALE TEXTILE 
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CODOBATURĂ ALBĂ 

ȘTIAȚI CĂ… 

                          Zsolt Margithazi 

       Codobatură albă (motacilla  alba) m. 
barazdabillegeto, Ge. Bachstelze 

    Codobatură albă are o lungime de 18 cm. 
Este o specie comună în întreaga Europa. 
Trăiește  în regiunile deschise, pe pajiști, 
deseori în lungul văilor sau în locuri ușor 
umede; adesea lângă sau în interiorul 
așezărilor omenești. Se cuibărește pe sol  
între ierburi, sub pietre, în cavități din 
ziduri, chiar și pe pontoanele din Deltă. Este 
singura pasăre de talie mică colorată în alb, 
gri și negru, are coada lungă, proprie tuturor codobaturilor. Are un 
colorit simplu: pe spate gri, creștetul , ceafa și târtița până la gușă sunt 
de culoare neagră, remigele și retricele sunt negre sau negre cu borduri 
albe. Prin năpârlirea de toamnă, colorarea neagră se reduce. Tinerii au o 
ușoară nuanță brună pe cap și pe spate, cu o bandă transversală 
întunecată peste gușă. Duce o viață predominant terestră, prinzând 
insecte de pe sol, mai rar din aer (capturare prin salturi sau zboruri 
scurte). Vioaie, agilă, umblă repede  cu continue balansări ale cozii. 
Zbor ondulatoriu. Spre toamnă se adună în mici grupuri. Are un glas 
destul de sonor, bisilabic:”tci-si” sau ”sii” (monosilabic), cu unele 
variante. Glasul tinerilor este mai înalt, mai metalic, adesea din trei sau 
chiar patru silabe. Cântecul este un ciripit care include și sunetele 
glasului obișnuit. Glasul de alarmă este mai agitat (de exemplu, când 
urmărește un cuc), mai sec ”tcic”. Codobatură albă este o pasăre 
oaspete de vară.                                              Pavel Pettenkoffer 

                               

Vinoteca Pâncota preia comenzi 
pentru coșuri cadou pentru ocazii 

speciale și sărbători pentru persoane 
fizice și firme. Realizăm coșuri 
personalizate cu datele firmei  

pentru protocoale.  
Date contact:  

Pâncota, Str. Extravilan, nr 26,  
telefon: 0730 554694. 
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PÂNCOTANUL BOGDAN PEȘTE A OBȚINUT LOCUL I LA JUDO 

 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  

 În weeken-dul 29-30 octombrie la Timișoara, Sala 
Sporturilor ”Constantin Jude” s-a desfășurat competiția de judo 
”CUPA CONSTANTIN ALI BOGDAN” pentru copii și veterani. 
La această competiție au participat 500 de sportivi pentru categoria 
de copii cu vârstă de la sub 5 ani la sub 15 ani și între 30 ani –79 ani 
la categoria veterani. Pâncota a fost reprezentată de plutonierul 
adjutant din cadrul Detașamentului de Pompieri Ineu, BOGDAN 
PEȘTE , care s-a clasat pe Locul I la categoria 73 kg, grupa de 
vârstă 35-40 ani.  În palmaresul lui Bogdan amintim și de Locul I 
de la Satu Mare și de Locul III  de la Călimănești. 
  Felicitări Bogdan! Succes în continuare!                  C.A. 
 

O TÂNĂRĂ SPERANȚĂ A FOTBALULUI   

 Iakob Mattia a debutat ca titular în echipa de seniori la 14 
ani și 3 luni (născut în 2008). Mattia este un copil din propria 
pepinieră, a jucat pentru echipele de copii și de anul acesta se 
pregătește de seniorii lui Dan Mițiți. În meciul Șoimii Pâncota 
contra Șoimii Șimand (29 octombrie a.c.), a avut o evoluție foarte 
bună, curajoasă, a pasat golul egalizator și ne dă speranțe că va 
ajunge un fotbalist bun. 
 Felicitări și mult succes pe viitor Mattia! 
                                                                               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 apartament la parter cu 3 camere decomandat, 
bucătărie, 2 băi, cămară, debara, pivniță și anexă în 
curtea blocului. Preț 48.000 euro. Str. Zărandului. Tel. 
0746040835. 

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, nr.35, cu 3 camere. 
Suprafață teren totală 1598 mp (casă, anexă, curte, teren 
+ grădină). 65.000 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. 224, teren 1400 mp, 50.000 
euro, preț negociabil. Tel.0753808805. 

Vând grădină 15 m front stradal în Pâncota, str. 
Soarelui. Tel. 0741001795. 
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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 octombrie 2022: 
             Lazea Constantina 
             Ștefan Iovan 
             Bouroșu Emilia 
             Buda Gheorghe Cornel 
            Crișan Ioan 
            Duma Vioara 
            Borbely Gheorghe 
            Tudur Alexandru Teodor 
            Georgescu Doru 
            Covaci Livius Ferencz 
          Dumnezeu să-i odihnească în pace! 
   Sincere condoleanțe familiilor greu încercate! 

CĂSĂTORII 

       Și-au unit destinele în luna octombrie 2022: 
Teodorescu Constantin & Charaviuc Andreea Ioana 

Covaci Marcus Daniel & Gavrilă Georgiana 
Bordea Daniel & Constantin Alexandra Mădălina 
Guluță Ovidiu Petronel & Belei Iuliana Alexandra 

Rus Daniel & Papp Anamaria Alina 
Talpaș Dănuț & Burz Cătălina Maria 

Batkay Emanuel & Recalo Ana Ionela 
 Casă de piatră,  familiilor întemeiate! 

 

NOU - NĂSCUȚI 

S-au născut în luna octombrie 2022: 
Narița David Nicolae 

Draga Anastasia Maria 
Bun venit pe lume! 

Vând 54 arii de pământ (2 parcele) în pârloage – 
Măderat. Tel. 0775391380. 
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 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 cazan pentru încălzire centrală 15 kwa și un 
cazan pe lemne pentru apă caldă, pentru baie. Tel. 
0740182192. 
Vând 4 căzi de sticlă 1800 l/buc, o moară de măcinat 
porumb cu știuleți, 60 de arii de pământ (în deal la 
moldoveni) și o grădină 28 arii în Măderat, nr.526. Tel 
0357404421.  


