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AMENAJARE PISTE BICICLETE  

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 

ORAR   
CAZIER JUDICIAR 

PÂNCOTA 
 MARȚI 10:00 - 12:00  

JOI 16:00 - 18:00 

                     Primar,  
      ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

 Am început anul cu vești bune.  În a doua 
zi lucrătoare din an, m-am deplasat la București, 
la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, unde am semnat contractele de 
finanțare - fonduri europene, accesate prin 
Programul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR). Așadar au fost finanțate proiectele de 
amenajare piste de biciclete, după cum urmează: 

 Legătură Pâncota – Măderat (pe partea 
stângă a DJ-ului), prevăzută cu sistem de 
iluminat nocturn și locuri de popas; 

 Tot centrul Măderatului (de la DJ până la 
ieșirea în izlaz); 

 Legătura dintre Parcul din Măderat cu 
intrarea în drumul de exploatare în vie. 
 Valoarea totală obținută pentru aceste 
proiecte este de 6.782.407 lei. 
  În această perioadă demarăm și 
procedurile de licitație publică pentru atribuirea 
lucrărilor de execuție. Dacă nu vor fi contestații 
între constructorii care vor participa la licitație, 
avem șanse ca lucrările să le începem în această 
vară. 

   

PROGRAM  DE VIZITARE   PROGRAM  DE VIZITARE   PROGRAM  DE VIZITARE     
MUZEUL MUZEUL   

VIŢEI DE VIE ŞI AL VINULUIVIŢEI 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. 
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COPIII DIN CADRUL CENTRULUI DE ZI AU PRIMIT DARURI DE CRĂCIUN 
 Copiii din cadrul Centrului de zi - Pâncota, 
incluși în  proiectul VIP PLUS „Voluntariat – 
Inițiative – Profesionalism pentru calitate în 
serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile 
vulnerabile”, au avut parte de o zi mai specială, 
datorată elfilor harnici și buni, trimiși de Moș 
Crăciun, sprijinit de DGASPC Arad, cărora le 
mulțumim și îi asigurăm pe mai departe, de o bună 
colaborare în proiectele pe care le desfășoară. 
 

       Primar,  
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

 Cu ocazia sfârșitului de an, a fost organizat 
Campionatul intern de șah al Clubului Sportiv “Podgoria 
Pâncota” cu participare copiilor din cadrul clubului. 
 Ramura de șah din cadrul clubului nostru este de 
curând afiliată Federației Române de Șah, astfel încât de acum 
vom putea participa la diverse competiții oficiale. 
 Mă bucur că mulți copii au ales să practice acest sport, 
sub coordonarea minuțioasă a d-lui prof. Florin Guler.  
 La finalul competiției pe lângă cadourile și diplomele 
obținute, toți copii au primit câte un tricou inscripționat cu 
denumirea Clubului. Felicitări tuturor! 

Viceprimar,  
Ion Boiciuc 

CAMPIONATUL DE ȘAH  ORGANIZAT CU OCAZIA SFÂRȘITULUI DE AN 

CROSS CHRISTMAS CHALLANGES 
 Pe data de 17 decembrie 2022, a avut loc competiția 
sportivă ”Cross Christmas Challanges”, cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă. Competiția s-a desfășurat în Sala de spectacole din 
cadrul Așezământului Cultural, unde timp de aproape 3 ore 
copiii alături de părinți au petrecut clipe frumoase, împreună 
parcurgând cele 4 probe fizice în echipă.  
 Invitatul special al ”Cross Christmas Challanges” a 
fost Moș Crăciun, care a premiat copiii și părinții participanți. 
 Mulțumim sponsorului ”SMART CONSERV SRL” 
care a asigurat cadourile aduse de Moș Crăciun! 
       Felicitări tuturor! 

Zsolt Margithazi 
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COLINDELE AU RĂSUNAT LA PÂNCOTA 

COLINDELE AU RĂSUNAT ȘI ÎN PIAȚA DIN PÂNCOTA  

 Concertul de colinde din 20 decembrie 2022, organizat de 
Primăria orașului Pâncota în colaborare cu bisericile din Pâncota și 
Măderat, a răsunat frumos în Așezământul Cultural al orașului 
nostru, timp de 3 ore, rezultând un eveniment deosebit, atât prin 
colindele frumos interpretare de corurile bisericilor, cât și prin 
prezența într-un număr atât de mare de participanți. 
  În deschiderea evenimentului a luat cuvântul domnul 
primar Dan – Ștefan Pocrișer, după care pe scenă au urcat corurile: 
Bisericii Ortodoxe din Pâncota, Bisericii Baptiste, Bisericii 
Romano - Catolice din Pâncota, Biserica Penticostală din Pâncota 
și Măderat, Bisericii Adventiste Măderat și Târnova, Liga 
Apostolică Pâncota, de asemenea ne-au încântat cu colinde Petrică 
Neag, Formația ”Romantic”, Ansamblul folcloric ”Podgoria 
Pâncota”. Evenimentul a fost prezentat de doamna consilier local 
Drida Anamaria. 

EPISCOPUL DIECEZAN DE TIMIȘOARA PREZENT LA BISERICA ROMANO-CATOLICĂ  

 Sf. Liturghie pontificală celebrată în prima zi a solemnității 
Nașterii Domnului, Crăciunul, celebrată la Pâncota de E.S. Iosif 
Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara. A fost prezent și pr. 
Daniel Lunic, paroh de Ghioroc, cel care administrează și Parohia 
din Pâncota. 
 Mesajul episcopului Diecezan a fost: ”Dacă ne-am întreba, 
care sunt dorințele din sufletul nostru, ce am dori cel mai mult, foarte 
mulți dintre dumneavoastră ar spune: pacea. Să fie pace peste tot. Și 
noi putem observa că, Crăciunul este în strânsă legătură cu pacea. 
Crăciunul trebuie să ajungă la noi. Dacă Crăciunul ajunge într-adevăr 
la noi, atunci ajunge și pacea. Asupra a trei cuvinte aș dori să 
medităm împreună: mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pe 
pământ pace oamenilor pe care El îi iubește și recunoștința. Care este esențialul Crăciunului? Isus a venit ca să ne fie 
dar, ca să fim și noi daruri pentru ceilalți și să îi primim pe ceilalți ca și daruri din partea lui Dumnezeu. În 
Evanghelie putem citi: «La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.»  La 
început… Adică Dumnezeu este cel, care a făcut primul pas către noi oamenii. Și acest lucru se întâmplă și acum, în 
viețile noastre.”  
 Cântecele de Crăciun au fost frumos interpretate de corul Bisericii, avându-i alături pe credincioșii din Galșa, 
filială a acestei parohii. Prezent la Sf. Liturghie a fost și primarul orașului Pâncota, Dan-Ștefan Pocrișer.                 

 Grupuri muzicale din 8 biserici penticostale din județ au 
schimbat atmosfera în Piața din Pâncota, în data de 17 decembrie 
2022.  
 Mulțumim tuturor! 
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LUCRĂRI  DE MODERNIZARE A CAPELELOR DIN  PÂNCOTA ȘI MĂDERAT 

 

ÎN FIECARE ZI DE LUNI  
PRELUĂM MATERIALE TEXTILE 

 

   În atenția cetățenilor din Pâncota și Măderat, 
          Începând cu luna octombrie 2022, 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   

Reamintim faptul că în centrul orașului nostru, la 
intrarea principală în Parcul central, este amplasat 

un țarc în forma unei 
inimi. Scopul acestuia este 

colectarea capacelor în 
vederea reciclării, iar cel 
mai important, sumele 

generate prin valorificarea 
capacelor, ajung în 

sprijinul  
persoanelor cu  

probleme de sănătate. 
Un mare mulțumesc celor 
care s-au îngrijit să adune 
și să aducă aici capacele, astfel încât după nu mult 

timp țarcul este aproape plin. 
      Primar, 

    ec. Dan-Ștefan Pocrișer 

 La capela din Pâncota s-au efectuat 
reparații și zugrăveli la partea interioară, iar 
la terasă au fost închise golurile dintre grinzi 
și tavan și au fost montate grinzi și plase cu 
țepi împotriva păsărilor, așa încât am scăpat 
de problema murdăriei făcută de păsări aici. 

Ciocârlan (Glaerida cristada), m. Bubos pacsirta, ge. Haubenlerche 
 Ciocârlan este o pasăre sedentară, având o lungime de 17 cm. Este o specie 
destul de cunoscută în regiunile aride, în culturile agricole, de-a lungul drumurilor și 
în spațiile deschise din regiunile locuite. Adesea, întâlnim această pasăre în apropierea 
silozurilor de cereale. De-a lungul digurilor, în regiunile de coastă și docuri. Are un 
moț înalt pe creștet (ciocârlia de câmp își poate uneori ridica penele capului sub forma 
unei creste tocite), care îl deosebește de toate celelalte specii de ciocârlie cu excepția 
ciocârlanului spaniol. Are un cioc ușor încovoiat. Coloritul este în general cafeniu, cu 
pete mai întunecate pe spate. Este puțin timid. Aleargă repede. În zbor pare a avea 
aripi mari și coadă scurtă. Tinerii au o creastă mai scurtă, iar pe spate au un aspect 
”solzos” deschis. Ciocârlan are un strigăt clar, melancolic, de exemplu: ”ui-iu” sau 
”diuii”. Are un cântec relativ simplu, scurt cu pauze, cu combinații de sunete cu note 
clare, emise în zbor sau de pe sol.                                  P. Pettenkoffer 

CIOCÂRLAN  

 De asemenea capela din Măderat a avut parte de lucrări de 
modernizare, aici au fost montați la terasă, pereți laterali din 
tâmplărie PVC cu geamuri termopan și litere pentru identificare și un 
aspect mai bun al clădirii.  
                                  Primar,  
                                   ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

ÎNAINTEÎNAINTEÎNAINTE   DUPDUPDUPĂĂĂ   

MONTARE PLASE CU ȚEPI MONTARE PLASE CU ȚEPI MONTARE PLASE CU ȚEPI    
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             ANUNȚ  UMANITAR!!!  
 

 La sfârșitul lunii octombrie fetița a fost operată în Timișoara de o tumoare ce o avea la 
cap, care îi apasă nervii optici, operație care din păcate a lăsat-o fără vedere. Tumoarea nu a 
putut fi îndepărtată total, fapt pentru care acum fetița este în spital pe tratament de citostatice. 
După acest tratament va putea să meargă la o clinică în străinătate. 
 Elisa Maria are 9 ani, este din comunitatea noastră și de o perioadă de timp se luptă cu 
o boală pentru a avea o viață normală în continuare. Tatăl ei, Bogdan Peste, multiplu campion 
național la judo, 6 ani în lotul național al României la judo, anul acesta dublu campion 
internațional la judo veterani, observator AJF de liga a 4 a și pompier în cadrul ISU Arad din 
2006, împreună cu mama fetiței fac tot posibilul să-i ofere șansa de a avea o copilărie la fel ca a 
celorlalți copii din jurul ei, dar deja este peste puterea lor de a mai face față cheltuielilor 
medicale și administrative. 
 Dacă sunt doritori și vor să ofere o fărâmă de speranța familiei, vor putea ajuta familia 
în contul RO83RZBR0000060024175858, Banca Raiffeisen, titular Peste Bogdan.                                                

- Cerere tip - ANEXA NR.23 (primărie)  
- Copie certificat de deces al persoanei a cărei succesiune se deschide  
- Copie certificat de căsătorie al persoanei decedate  
- Copie act de identitate soț/soție  
- Copie acte de naștere ale copiilor defunctului/defunctei  
- Copie certificate de căsătorie ale copiilor defunctului/defunctei  
- Copie acte de identitate ale copiilor defunctului/defunctei  
- Copie certificat de atestare fiscală  
- Copie extras de carte funciară  
- Copie titlu de proprietate teren (unde este cazul)  
- Copie certificat de acționar (unde este cazul)  
- Copie act de identitate a bunurilor mobile (unde este cazul)  
- Achitare taxă timbru pentru obținerea anexei 24 (2 lei)  

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ANEXEI 24  

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL DE SUSȚINERE  
A PRODUCȚIEI DE TOMATE 

 Conform H.G. nr.1569/2022 privind aprobarea programului de 
susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023, 
respectiv acordarea unui sprijin financiar pentru anul în curs, valoarea 
maximă în euro a ajutorului de minimis/beneficiar poate fi de 3.000 
euro/1.000 mp/beneficiar. 
 Documente necesare pentru înscrierea în Program: 
a) copie B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al /a reprezentantului 
legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit; 
b) Copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023; 
c) Împuternicire/procură și o copie a B.I./C.I. a unui reprezentant, după caz; 
d) Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor 
și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea; 
e) Dovadă cont activ bancă/trezorerie; 
f) Adeverință în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului, suprafața de 
teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra 
terenului în cauză. 
 Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la Direcția pentru Agricultură Județeană Arad până cel târziu la 
data de 1 aprilie 2023, inclusiv. Producția trebuie să fie valorificată până la data de 30 iunie inclusiv a  anului 2023. 
 Cererea de înscriere în Program, însoțită de documentele menționate mai sus, poate fi transmisă la DAJ Arad 
și prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate, ”conform cu originalul” de către 
solicitant, la e-mail: secretariat@dadrarad.ro, poștă/curierat, fax nr.0257256511. 
                                                                                                                                                  BIROUL AGRICOL 

Actele se depun la Biroul de 
Registratură al primăriei orașului 
Pâncota, camera 17. Pentru mai 
multe informații: 0257466679.   
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          Zsolt Margithazi 

REZULTATE FRUMOASE LA SFÂRȘIT DE AN  PENTRU SPORTIVII DE KARATE  
DIN LOCALITATE 

 Sportivii de Karate kyokushin din Pâncota au 
încheiat anul 2022 cu participarea la ”Cupa României” și la 
examenul de grad pentru copii. 
 În prima parte a lunii decembrie 2022, sportivii de 
karate kyokushin din Pâncota au participat la ”CUPA 
ROMÂNIEI” de la Oradea, evenimentul ajungând la cea de-a 
32-a ediție, marcând totodată celebrarea celor 20 de ani de la 
momentul înființării Federației Române de Karate 
Kyokushin. Sportivii de karate din Pâncota întorcându-se 
acasă cu mai multe rezultate frumoase pe podium, clasându-
se pe locul 20 din cele 50 de cluburi din cadrul federației 
române de specialitate participante. 
 În a doua parte a lunii decembrie a anului ce tocmai  
s-a încheiat, copiii din cadrul Clubului Sportiv de karate 
kyokushin din Pâncota au susținut examenul de grad, 
eveniment organizat în sala Clubului Sportiv Budokai de la 
Arad. În cadrul acestui examen, pâncotana noastră pasionată 
de karate, Creț Patricia s-a întors acasă cu cea mai mare 
centură pentru copii, centura maro.   
 Din punct de vedere sportiv, anul 2022 a însemnat 
pentru karatiștii orașului un an plin de antrenamente, 
participare la stagii de antrenament, la competiții, însă toată 
muncă depusă de tinerii karatiști ducând la rezultate 
frumoase. 
    Felicitări tuturor! 

ȘTIAȚI CĂ… 

          Zsolt Margithazi 
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O TÂNĂRĂ SPERANȚĂ A FOTBALULUI  

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,                                                 SÂNTANA, 
  str. P-ța Libertății, nr.28,                            str. Ghioceilor, nr.6 
     Telefon: 0257207370,                 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  

  Luca Emanuel Mihoi, din Pâncota, născut la data de 06.09.2006 în Arad, 
este o speranță a fotbalului, care a început de la vârsta de 7 ani, sub pregătirea 
antrenorului Perța Florin, după care a intrat sub comanda lui Dragalina Ovidiu, 
câștigând diferite trofee la competițiile de sală cât și de juniori C. De la vârsta de 
14 ani a intrat la echipa de juniori A, condusă de Ovidiu Bulzan, fiind și 
golgheterul echipei, dar în același timp făcând parte și din echipa de seniori, în 
scurt timp devenind un jucător important pentru echipa noastră de seniori, jucând 
aproape toate meciurile din anul precedent. Îi dorim ca în scurt timp să facă pasul 
spre o ligă superioară. 
 Felicitări Luca! 

                                           Președinte, 
                                            Sergiu Dragalina 

Instructor auto cat ”B” NIȘCA FLAVIUSNIȘCA FLAVIUSNIȘCA FLAVIUS–––   TIBERIUTIBERIUTIBERIU 
Școala de șoferi GTOȘcoala de șoferi GTOȘcoala de șoferi GTO   

Mașina pe care se efectuează orele de conducere 
este AUDI A4 

Orele de legislație rutieră se fac atât fizic în sala 
de legislație rutieră, cât și online în primele două 

săptămâni din fiecare lună. 
Se efectuează  

30 de ore de conducere/15 ședințe. 
Pentru înscriere este nevoie de copie C.I., 

adeverință de la medicul de familie, analize 
medicale+psiho și un avans. Suma totală se va 

achita înainte de programarea la sală. 
     Mai multe detalii, la tel: 0745.080.627 
                 Vă aștept cu interes! 

CS PODGORIA PÂNCOTA CS PODGORIA PÂNCOTA CS PODGORIA PÂNCOTA    
organizează selecție de fotbal 

pentru grupele  
201120112011---201720172017.  

Informații :  
Tel 0744667884,  

prof. Ovidiu Dragalina 
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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/  

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 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. 

       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. 

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. 

DECESE    
    Au plecat dintre noi, în luna decembrie 2022: 
              Covaci Marta Zina 
              Aftene Viorica 
              Pamfil Grigorie 
              Horga Barbura 
              Kati Gheza 
              Trânc Ileana 
              Păcurariu Liliana Angelica 
              Donici Radu Călin 
            Dumnezeu să-i odihnească în pace! 
      Sincere condoleanțe familiilor greu încercate! 

CĂSĂTORII 

S-a căsătorit în luna decembrie2022: 
Nicodim Marian & Vamanu Anișoara 

Bordeianu Ciprian & Buda Bianca Elena 
Felicitări familiilor nou întemeiate! 

    Evidența căsătoriilor o avem din Registrul de Căsătorii 
Pâncota. Rugăm cetățenii din Pâncota și Măderat care    

și-au oficiat căsătoria în altă localitate și care împlinesc 
50 de ani de căsătorie, să ne contacteze telefonic la 

 nr. de tel 0257466301, înaintea aniversării. 


