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PAȘI IMPORTANȚI LA PROIECTUL DE CANALIZARE  
PÂNCOTA ȘI MĂDERAT 

Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat 

  

PRIMPRIMĂĂRIA ORARIA ORAȘȘULUI PÂNCOTAULUI PÂNCOTA  
  șși i   

CONSILIUL LOCAL PÂNCOTACONSILIUL LOCAL PÂNCOTA  
vvăă  dorescdoresc  

SSĂĂRBRBĂĂTORI FERICITE!TORI FERICITE!  
            La mulLa mulțți ani!i ani!  

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 

INFORMAȚIA 
                            DE  

   PÂNCOTA 

   

PROGRAM DE VIZITARE   PROGRAM DE VIZITARE   PROGRAM DE VIZITARE     
MUZEUL VIŢEI DE VIE MUZEUL VIŢEI DE VIE   

ŞI AL VINULUIŞI 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. 

ORAR   
CAZIER JUDICIAR 

PÂNCOTA 
 MARȚI 10:00 - 12:00  

JOI 16:00 - 18:00 

                     Primar,  
      ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

 Vești bune cu privire la Proiectul de 
înființare rețea de canalizare în localitatea 
Măderat și extindere rețea de canalizare în 
localitatea Pâncota. 
 Proiectul cuprinde toate străzile satului 
Măderat, cât și cele 10 străzi din Pâncota. Toată 
rețeaua se va descărca în Stația de epurare – 
Pâncota, care este capacitată să preia fără 
probleme, apa menajeră de pe străzile amintite 
mai sus. 
 Valoarea investiției este de peste              
3 milioane de lei, iar finanțarea lucrărilor este 
obținută din fonduri guvernamentale prin 
Programul Național de Investiții Anghel Saligny. 
 Având obținută finanțarea, în perioada 
precedentă s-a lucrat intens la partea de Proiect 
Tehnic pe care l-am finalizat și la care avem 
obținute toate avizele necesare. 
 Așadar, după adoptarea ultimelor hotărâri ale Consiliului Local, pe care le vom 
supune aprobării la finele lunii decembrie, la începutul anului 2023 vom demara 
procedura de licitație pentru executarea lucrărilor. Astfel, avem șanse mari ca în cursul 
anului viitor să începem lucrările de introducere a rețelei de canalizare, atât de așteptată 
de către locuitorii acestor străzi. 
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PLATFORME DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR 
  Au  fost amenajate platforme de colectare selectivă a deșeurilor, 
în centrul orașului Pâncota. 
 Acestea sunt destinate conform amplasării, locatarilor blocurilor 
G, H, și 9A. Platforma din zona blocului 9A va fi utilă și activității Pieței 
centrale, fiind în imediata vecinătate a acesteia. 
 Vom continua cu amenajarea acestor tipuri de platforme și în 
zona celorlalte blocuri, astfel încât gradul de selectare al deșeurilor să fie 
unul cât mai ridicat.                                                                         

                                                      

 La începutul lunii noiembrie au fost plantați 15 arbori din 
din specia Catalpă globulară, în centrul orașului, pe aliniamentul din 
fața clădirilor Așezământ Cultural, Bl 9A și viitoarea Piață Centrală. 
 Cu această ocazie am primit sugestii de plantare arbori și în 
alte locuri din oraș, în special pe marginea văii în zona pieței. Din 
acest motiv am comandat un număr de 50 de puieți de stejar roșu  
pe care în perioada următoare îi vom planta conform sugestiilor 
primite de la locuitorii orașului.  

  Primar,  
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

PLANTARE ARBORI 

Atenție la modificarea priorității de mers în intersecția străzilor  
Sp. Haret cu G - ral Dragalina 

 Schimbarea priorității, respectiv Stop pe str. Dragalina, a fost stabilită în 
urma unor evenimente rutiere și aprobate în Consiliul Local cu avizul Poliției 
Orașului Pâncota. Totodată au fost montate presemnalizări în intersecțiile DJ - ului 
din str. Luncii. S-au schimbat și alte semne de circulație pentru o mai bună 
vizibilitate și au fost montate noi semne de direcționare la anumite obiective din oraș. 
                                                                    Viceprimar,  
                                                                     Ion Boiciuc                                                                                

SCHIMBARE DE PRIORITATE 

ÎN FIECARE ZI DE LUNI PRELUĂM 
MATERIALE TEXTILE 

   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.            

  CAPACE CU SUFLET   

      ”Capace cu suflet” este un 
proiect ce îmbină două scopuri, 
unul de mediu prin colectarea 
capacelor în vederea reciclării 
iar cel mai important, cel prin 
care sumele generate prin 
valorificarea capacelor, ajung 
în sprijinul persoanelor cu  
probleme de sănătate. Toate 
acestea prin grija unor oameni 
cu suflet, cărora ne-am decis și 
noi pâncotanii să ne alăturăm, prin confecționarea 
acestui țarc făcut sugestiv în forma unei inimi.  
        Așadar, de acum am putea face un gest atât  
de simplu și util, aducând capacele pet-urilor aici.  

Primar, 
                        ec. Dan-Ștefan Pocrișer 

Primar, 
   ec. Dan - Ștefan Pocrișer 
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Participarea activă a părintelui e un exemplu direct  
asupra căminului fiecăruia” 

ACȚIUNI CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
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 Având în vedere faptul că au fost confirmate focare de influență aviară în proximitatea graniței cu România 
și a numărului mare de cazuri de gripă aviară înalt patogenă pe teritoriul U.E., vă prezentăm măsurile de 
biosecuritate care trebuie aplicate la nivelul gospodăriilor populației, la nivelul riscului contactului între păsările 
domestice și sălbatice: 

 Separarea în cadrul gospodăriei, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice 
 Se va evita creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute obligatoriu în spații de cazare 

special amenajate, iar dacă acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă 
acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice; 

 Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor 
sălbatice; 

 Se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, accesul limitându-se 
la o singură persoană; 

 Se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere; 
 Se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea 

unei încălțăminte diferite în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau amenajarea unui dezinfector pentru 
încălțăminte; 

 Prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii și păsările domestice, în special 
rațele și gâștele; 

 O atenție deosebită se va acorda instituțiilor sau unităților care dețin păsări sălbatice captive, fiind 
obligatorie asigurarea protecției în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările sălbatice; 

 Se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot 
transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin 
echipamente folosite la vânătoare cât și în cele comerciale care nu dețin măsuri stricte de biosecuritate, inclusiv 
exploatații de tip A.                                                                                                                BIROUL AGRICOL 

ACȚIUNE DE COMBATERE A CONSUMULUI DE DROGURI 
 Luni, 21 noiembrie în cadrul Așezământului 
Cultural Pâncota a fost organizată o acțiune informativ-
preventivă pe tema consumului de droguri și a altor 
substanțe care dau dependență, dedicată elevilor Liceului 
Teoretic Pâncota. La această acțiune au participat peste 
250 de elevi. Acțiunea a fost organizată de Poliția 
Română în colaborare cu Primăria orașului Pâncota.  
 Informațiile oferite elevilor de către polițiști cu 
privire la riscurile la care se supun consumatorii de 
droguri și alte substanțe au reprezentat un puternic 
semnal de alarmă pentru cei prezenți. 
                                        Primar, 
                         ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

MĂSURI DE BIOSECURITATE LA PĂSĂRI 
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MULȚUMESC! 
Ceea ce doresc să exprim în acest articol este tocmai mulțumirea 

mea și a organizatorilor față de toți cei care și-au pus strădania pentru 
realizarea a ceea ce s-a finalizat în ziua de 26 octombrie a.c.. 

A fost o implicare la cel mai înalt nivel, primar, viceprimar, o 
dăruire deosebită din partea tuturor angajaților Primăriei și ai Asociației 
”Dărău pro Pâncota”. 

Doresc să aduc mulțumiri tuturor celor care au fost prezenți, oameni 
de înaltă ținută sufletească și intelectuală, amintind aici pe dl prof. dr. 
I.Funeriu, dl subprefect Dorel Sinaci, cei care au luat cuvântul sau au scris, 
specialiști din Podgoria Miniș – Măderat care mi-au slujit ca model: ing. dr. 
Mihai Duma, practicianul - mentorul meu în domeniu, ing. dr. Alexandru 
Mihalca, omul care mi-a încredințat spre păstrare notele de subsol ale întregii sale opere, ing.prof.dr.Teodor 
Podrumar, care cu multă competență a răspuns incertitudinilor care mă frământau. Amintesc aici cu prețuire și 
numele ucenicului domniei sale, ing. Robert Heizer. Frații Peti și Pali Pettenkoffer preocupați și cu multă competență 
în domeniul muzeografiei. Aprecieri deosebite am pentru cei care au trecut la cele veșnice ing. dr. Maria Oana, care 
prin priceperea și dăruirea dovedite în munca de cercetare și-a câștigat un nume, Simion Ciutina, un autodidact care a 
depășit orice așteptare în domeniul lui de activitate. 
 Sprijin material sub diferite forme în preajma inaugurării muzeului am primit din partea apropiaților mei 
Simona și Adrian Nicola, Alin Farcaș, prot. Nelu Mercea și Stoica Ioan. 
 Donatori de exponate: S.ing. Nicu Chișmore - Măderat, cel mai apropiat colaborator al meu, ing. Oana 
Viorel, prof. Doru Tomodan, prof. Petru Crișan, Katy Francisc, Marțiș Ioan - fost secretar al Primăriei, ing. Țărmure 
Alexandru - Cramele Pâncota, Flavius Ardelean, Oancea Marius, Adrian Cernea, Petru Neag, Liviu Gligor, toți din 
orașul Pâncota, ing.dr.Vasiloiu Mihai, Col. Petru Moțiu - Măderat, Lasca Ioan și Dumitru Răsman din Șiria. 
 Colecționarea exponatelor sectorului viticultură s-a făcut prin: donații de la prieteni și oameni binevoitori, 
achiziționate prin diferite recompense materiale și cumpărate din piață și de pe tot arealul Podgoriei Miniș - Măderat. 

 Mulțumesc tuturor celor care m-au înțeles și mi-au fost alături de la cel cu o contribuție în echivalentul celor 
”doi bani ai văduvei”, până la cei care mi-au oferit unicate la nivel de țară și care dau o valoare în plus Muzeului 
nostru. Nu cerșesc aprecieri, precizez doar că pentru colecționarea exponatelor din sectorul viticultură nu am primit 
nici un leu sponsorizare. 
 Cei care au înțeles ”HOBI-ceiul”meu după cum îl numea eminentul profesor dr. I. Funeriu, fiu al orașului 
nostru, au fost cei din familia mea: soția și copiii mei care mi-au fost alături și le mulțumesc. 
 N-am avut nici un regizor, prof. Florina Cismaș, a moderat evenimentul și a făcut-o cu toată dăruirea și 
priceperea care o caracterizează.  

Neajunsurile ivite pe parcursul desfășurării evenimentului festiv sunt strict ale mele și mi le asum. 
Un sprijin deosebit l-am primit din partea prietenului meu de o viață, prof. Traian Stepan, care cu sfaturi 

competente mi-a fost mereu alături. 
Un ajutor însemnat l-am avut din partea conducerii Muzeului din Arad: prof. dr. Sorin Bulboacă, directorul 

Muzeului și a prietenilor mei Gabriel Hălmăgean, Sorin Săbău și Radu Tunaru. 
 Examenul din data de 26 octombrie a fost cel mai greu din viața mea.  
Sunt dator și cu explicația referitoare la data evenimentului festiv. Un fiu al orașului nostru, ne-a onorat cu 

prezența, un om de carte care a ajuns să pășească pe cea mai înaltă treaptă în cultura neamului nostru, aceea de 
academician. Doream să fie alături de noi, de toți pâncotanii care vorbesc cu mare admirație despre domnia sa. Data 

la care putea să fie prezent la evenimentul nostru, a fost stabilită în urmă cu 
un an, când solicitându-i prezența alături de fiii localității și de noi, mi-a 
oferit data de 26 octombrie, dată în care trebuia să fie prezent în zonă, prin 
atribuțiile pe care le are și în relațiile internaționale.  
 Revenind la examen, de vreme ce ”Comisia examinatoare”, 
publicul prezent, nu mi-a cerut să repet examenul, nu mi-a spus: ”vii la 
toamnă!”, căci era deja ”la toamnă”, înseamnă că am luat examenul. 
 Ca să închei într-un climat cu zâmbetul pe buze, aș adresa o 
întrebare domnului primar. Dacă acum mi-a oferit cea mai înaltă distincție, 
mai târziu CE? va urma.                                           Preot Petru Dărău 
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 OFERIM: 
 pachet salarial atractiv 
 tichete de masă pentru fiecare   
zi lucrătoare 
servicii medicale gratuite 
calificare la locul de muncă 
un mediu de lucru propice 
oportunități de promovare 

   CEREM: 
 acuitate vizuală 
 disponibilitate de lucru în  
schimburi 
 spirit  de echipă 
 seriozitate și îndemânare 
 

 Pentru a ne cunoaște echipa și pentru 
depunerea cererilor de angajare vă așteptăm la sediul 

societății din:  
PÂNCOTA, str. P-ța Libertății, nr.28,  

Telefon: 0257207370,  
SÂNTANA, str. Ghioceilor, nr.6, 
Telefon:0257236100; 0257236130 

De luni până Vineri, zilnic între 7.30-16.00  

S.C. ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA S.R.L. 
ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIILE DIN 

PÂNCOTA/SÂNTANA 
  MUNCITORI /CONFECȚIONERI CABLAJE  

          Zsolt Margithazi 

         CASA MARCASA MARCASA MARȚIȘȚIȘȚIȘ   
Vrei sa organizezi un eveniment sau nu știi unde sa dai Vrei sa organizezi un eveniment sau nu știi unde sa dai 

petrecere de ziua ta?petrecere de ziua ta?  
  

      Noi te putem ajuta cu o locație Noi te putem ajuta cu o locație 
nouă, situată în nouă, situată în Pâncota, str Luncii Pâncota, str Luncii Pâncota, str Luncii 
nr 17nr 17nr 17, oferind un spațiu discret și , oferind un spațiu discret și 

confortabil, dotat cu tot ce ai confortabil, dotat cu tot ce ai 
nevoie, doar pentru tine șinevoie, doar pentru tine și  

  prietenii tăi! prietenii tăi!   
  

  

La La Casa Marțiș Casa Marțiș îți punem la dispoziție o casă rurală cu             îți punem la dispoziție o casă rurală cu             
7 dormitoare (17 paturi), o sală de mese cu o capacitate de 50 7 dormitoare (17 paturi), o sală de mese cu o capacitate de 50 
persoane, bucătărie complet utilată, 4 dușuri, 4 băi, bibliotecă, persoane, bucătărie complet utilată, 4 dușuri, 4 băi, bibliotecă, 

spațiu de agreement (grătar, ceaun, foișoare, terase), terenuri de spațiu de agreement (grătar, ceaun, foișoare, terase), terenuri de 
sport (volei pe nisip, tenis, pingsport (volei pe nisip, tenis, ping--pong).pong).  

  
          Contact: Familia Marțiș: Contact: Familia Marțiș: 0756.780.652, 0755.201.9290756.780.652, 0755.201.9290756.780.652, 0755.201.929  

ȘTIAȚI CĂ... 
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NOU - NĂSCUȚI 

S-a născut în luna noiembrie 2022: 
Oana Abigail Adeline 
Bine ai venit pe lume! 

ANIVERANIVERANIVERĂRI ÎN LUNA ĂRI ÎN LUNA ĂRI ÎN LUNA 
NOIEMBRIE 2022NOIEMBRIE 2022NOIEMBRIE 2022   

Au aniversat   
50 de ani de căsătorie 

familia Vrînceanu 
Vasile  și Terezia 

 

 

 

 
Au aniversat   

  50 de ani de căsătorie 
familia  Brînda  

Nicolae și Maria 
 
 
 

 
Au aniversat   

60 de ani de căsătorie 
familia  Rusa  

George și Mărioara 

DECESE    
    Au plecat dintre noi, în luna noiembrie 2022: 
             Kozak Alexandru 
             Zelenak Tibor – Ion 
             Cilan Elisabeta 
             Fericel Sava 
             Ceaușu Paul 
            Dumnezeu să-i odihnească în pace! 
   Sincere condoleanțe familiilor greu încercate! 

Se apropie Crăciunul, perioada 
cadourilor iar dacă nu ești inspirat/ă 
ce să oferi celor apropiați, un cadou 
cu produsele naturale sunt o alegere 

perfectă și sănătoasă. 
 Broșura cu idei să alegi cadoul 

perfect o poți avea și tu. Cadourile 
pot fi pentru părinți, bunici, prieteni, 

frați, surori, copilași, iubit, iubita, 
soț, soție. Tu decizi cui oferi și 

bugetul eu îți arat  
cadourile disponibile. 

Mai multe detalii:  Dana Pîncotan 0757.315.253 

  PIZZERIA  LPIZZERIA  L'ITALIANO'ITALIANO  
    Istoria pizzei Napoletane începe în 

urmă cu 200 de ani, la Napoli. Cu 
trecerea anilor datorită gustului ei unic, 
inconfundabil, a devenit cunoscută în 

toată lumea. În 2018 a fost recunoscută 
ca ”patrimonio dell unesco”. 

 Astăzi, pizzeria L'italiano are 
plăcerea de a vă oferi adevărata pizza 
napoletană gust și tradiție, aduse din 
Napoli de maestru pizzer Raffaele 

Avallone, care provine dintr-o familie 
cu tradiție antică în domeniul pizzei napoletane, meserie 
învățată încă din copilărie și transmisă din generație în 

generație. 
 Tehnica de preparare a aluatului pentru pizza este 
centenară, datorită celor 48 de ore de dospire naturală în 

condiții deosebite, cunoscute doar de  
maeștrii pizzeri napoletani,  

într-o armonie perfectă cu ingrediente de cea mai bună 
calitate: pizza este combinația perfectă între gust și aspect. 
 Vă invităm să încercați pizza noastră preparată cu 

profesionalism și pasiune. 
 Pâncota, str. Tudor Vladimirescu, nr. 84,  

Tel. 0763.250750 
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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. 

 

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  

 

Ofer în mod gratuit butași de zmeură cu 2 recolte  pe 
an. Tel.0357416029 (Pâncota, Str.V.Goldiș, nr. 33). 

 

Vând DACIA LOGAN – gri metalizat 2008, în stare 
bună, 70.000 km. 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. 

 

  Vând mobilă pentru sufragerie din lemn masiv, în 
stare foarte bună. Tel. 0747.41.29.72. 

Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare, pe 
lemne și mobilă de zi - 2 buc.  Tel.0752.57.69.01. 

 

Vând lapte de măgăriță  (beneficii miraculoase), 
livrare la domiciliu. Tel. 0730140903. 

 

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. 

       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 cu grădină în Pâncota, str. Gării, 3 

camere, bucătărie, baie, pivniță, anexe, toate 
utilitățile. Tel. 0744773553. 

 

Vând casă în Pâncota, str. Viilor, nr.13, cu 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, 2 anexe, grădină (apă, 
canalizare, curent). Tel.0756501693; 0771242104 . 

 

Vând casă în Măderat, nr.68 cu 4 camere și anexă (3 
camere+pivniță), garaj, grădină 1400 mp. Tel. 
0756055620. 

 

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 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. 


