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Consiliul raional Cantemir anunţă licitaţia „cu strigare”, organizată în condiţiile legii, pentru vînzarea următorului
bun: autoturism „VAZ-21214”, prețul inițial 9900 lei.
Licitaţia se va desfăşura pe data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședințe, pe adresa:
or. Cantemir, str. Trandafirilor 2.
Cererile de participare se depun pîna pe data de 26.10.2018, ora 13.00.
Informații suplimentare la tel.: 027322396; 027322056.
Primăria s. Chirileni, r-nul Ungheni, anunță pentru data de 31.10.2018, ora 10.00, în incinta Primăriei Chirileni,
desfășurarea licitației de dare în arendă „cu strigare” a terenului proprietate publică, destinație agricolă, nr. cadastral
9227101519, suprafața 2,0001 ha, situat în extravilanul s. Chirileni, prețul inițial 4500 lei. Taxa de participare - 1000
lei pentru persoanele fizice și 1500 lei pentru persoanele juridice, acontul - 10% din prețul inițial. Informații la tel.:
023675236; 023675819.
Primăria com. Cocieri, r-nul Dubăsari, anunţă pentru data de 29 octombrie 2018, ora 10.00, în incinta primăriei,
desfășurarea licitației de dare în arendă a terenului, destinația - pentru construcții, suprafața 0,0247 ha, nr. cadastral
3810102471, situat în intravilanul s. Cocieri, prețul inițial 640 lei anual.
Cererea și documentele necesare pentru participarea la licitație se depun pînă pe data de 26 octombrie 2018, ora
16.00. Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice și 1000 lei pentru persoanele juridice. Acontul - 10% din
prețul inițial. Informaţii suplimentare la tel.: 024852238; 069523073.
Primăria com. Codreanca, r-nul Străşeni, anunţă pentru data de 29 octombrie 2018, ora 10.00, în incinta primăriei,
desfăşurarea licitaţiei de vînzare „cu strigare” a terenurilor agricole:
teren, nr. cadastral 8013306391, suprafața 0,7694 ha, preţul iniţial 7167,50 lei;
teren agricol, nr. cadastral 8013104431, suprafața 8,9546 ha, prețul inițial 83 418,80 lei;
- teren agricol, nr. cadastral 8013108416, suprafața 0,2232 ha, preţul iniţial 2079,27 lei.
Cererile de participare se vor depune pîna pe data de 29.10.2018, ora 09.00. Taxa de participare - 600 lei pentru
persoanele fizice şi 1200 lei pentru persoanele juridice. Informaţii suplimentare la tel. 023775236.
Primăria or. Costeşti, r-nul Rîşcani, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea licitaţiei publice de dare în arendă „cu strigare” a terenului: nr. cadastral 7123121026, suprafaţa 0,20 ha, preţul
iniţial 176,38 lei. Taxa de participare la licitaţie - 600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice,
acontul - 10% din preţul iniţial. Informaţii suplimentare la tel.: 025632130; 025632932.
Primăria com. Cubolta, r-nul Sîngerei, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea licitaţiei publice „cu strigare”: de înstrăinare a automobilului VAZ -2107 a. p. 2005, preţul iniţial 13 500 lei şi a
cazanului cu ardere combustibil solid, preţul iniţial 3330 lei; arenda bazinului acvatic, nr. cadastral 7442104210, suprafaţa
0,42 ha, preţul iniţial 1000 lei; arenda terenului agricol, nr. cadastral 7442113075, suprafaţa 33,5 ha, preţul iniţial 59
918 lei. Acontul constituie 10% din preţul iniţial, taxa de participare – 100 lei pentru persoanele fizice şi 200 lei pentru
persoanele juridice. Cererile de participare se depun pînă pe data de 26.10.2018, ora 17.00. Informaţii la tel. 026258348.
Primăria com. Grinăuţi-Moldova, r-nul Ocniţa, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 15.00, în sala de şedinţe
a primăriei, desfăşurarea licitaţiei de vînzare-cumpărare a terenului proprietate publică:
lotul nr. 1 - teren agricol, nr. cadastral 6225110.333, teren proprietate publică din domeniul privat, extravilan, modul
de folosinţă – agricol, suprafaţa 0,5768 ha, preţul iniţial 8382,38 lei;
lotul nr. 2 - teren agricol, nr. cadastral 6225110.328, teren proprietate publică din domeniul privat, extravilan, modul
de folosinţă – agricol, suprafaţa 0,5768 ha, preţul iniţial 8382,38 lei;
lotul nr. 3 - teren agricol, nr. cadastral 6225119.460, teren proprietate publică din domeniul privat, extravilan, modul
de folosinţă – agricol, suprafaţa 1,1869 ha, preţul iniţial 17 248,71 lei.
Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice şi 700 lei pentru persoanele juridice, acontul - 10% din preţul
iniţial. Informaţii la tel. 027174272.
Primăria s. Horodca, r-nul Ialoveni, anunță pentru data de 29 octombrie 2018, în incinta primăriei, desfăşurare
licitaţiei publice de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole:
1) nr. cadastral 5519103266, extravilan, S=0,125, prețul inițial 8750,00 lei, ora 10.00;
2) nr. cadastral 5519105467, intravilan, S=0,07, prețul inițial 4900,00 lei, ora 10.30;
3) nr. cadastral 5519105464, intravilan, S=0,10, prețul inițial 7000,00 lei, ora 11.00.
Pentru participare la licitaţie e necesar de prezentat: cererea, actul de identitate, achitarea acontului - 10% din preţul
de scoatere la licitaţie; taxa de participare la licitaţie - 800 lei.
Informaţii suplimentare la tel. 026840236.
În temeiul deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 1.14.1, 1.14.2 din 02.03.2018, Primăria mun. Orhei anunţă pentru
data de 31.10.2018, ora 14.00, licitaţia „cu strigare” pentru înstrăinarea autoturismului: marca BMW 520I, anul producerii
1994, numărul de înmatriculare OR AZ 500, prețul inițial de expunere al bunului mobil constituie 26 000,00 (douăzeci și
șase mii lei, 00 bani) MDL, acontul - 10% - 2600,00lei.
Participanţii la licitaţie vor prezenta Comisiei de licitaţie nu mai tîrziu de 31.10.2018, ora 12.00, următoarele documente:
- cererea (după forma stabilită);
- pentru persoane fizice - documentul de identitate (copie);
- pentru persoane juridice - decizia privind înregistrarea persoanelor juridice, extrasul din Registrul de înregistrare a
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întreprinderilor, statutul, copia buletinului de identitate al administratorului şi, după caz, procura autentificată notarial a
reprezentantului mandatat cu anexarea copiei buletinului de identitate;
- documentele bancare, care confirmă achitarea:
1) acontului (10 (zece) procente din preţul iniţial la contul: Primăria Orhei, cod fiscal 1007601008007, Trezoreria
Teritorială Orhei, c/d 226605, cod IBAN MD46TRPCDT518410A00892AA, Ministerul Finanţelor, Trezoreria Centrală,
TREZMD2X;
2) taxei de participare la licitaţie (600 lei – pentru persoanele fizice, 1200 lei – pentru persoanele juridice) la contul:
Primăria Orhei, cod fiscal 1007601008007, Trezoreria Centrală Orhei, c/d 226605, MD17TRPDAC142310A10933AA,
Ministerul Finanţelor, Trezoreria Centrală, TREZMD2X care vor fi achitate în numerar la B.C. „Eximbank”, iar prin transfer
la orice bancă.
Licitaţia va avea loc în incinta Primăriei municipiului Orhei, etajul 2, sala de şedinţe.
Primăria s. Otac, r-nul Rezina, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea
licitaţiei de vînzare-cumpărare „cu reducere” a bunurilor imobile: lotul nr. 1 - bloc administrativ, nr. cadastral 673110604303,
suprafaţa 695,9 m. p., preţul iniţial 298 600 lei; lotul nr. 2 - bloc de producţie 95,29%, nr. cadastral 673110604304,
suprafaţa 7642,2 m. p., preţul iniţial 683 000 lei;
lotul nr. 3 - depozit pentru vin, nr. cadastral 673110604308, suprafaţa 1285,4 m. p., preţul iniţial 40 200 lei. Acontul 10% din preţul iniţial. Taxa de participare - 600,00 lei pentru persoanele fizice, 1000,00 lei pentru persoanele juridice.
Informaţii suplimentare la tel. 025440236.
Primăria s. Peresecina, r-nul Orhei, expune la licitație „cu strigare” pentru vînzare:
- teren agricol, nr. cadastral 6453218773, S=0,0022 ha, prețul inițial 3000 lei;
- teren agricol, nr. cadastral 6453218776, S=0,028 ha, prețul inițial 10 000 lei;
- teren agricol, nr. cadastral 6453207240, S=0,2566 ha, prețul inițial 20 000 lei;
- teren agricol, nr. cadastral 6453305377, S=0,3720 ha, prețul inițial 35 000 lei;
- teren agricol, nr. cadastral 6453213589, S=0,7867 ha, prețul inițial 20 000 lei;
„cu strigare” pentru arendă:
- teren agricol, nr. cadastral 6453218775, S=0,0362 ha, pe termen de 3 ani, prețul inițial 2400 lei/an;
- teren agricol, nr. cadastral 6453217364, S=0,01 ha, pe termen de 3 ani, prețul inițial 1200 lei/an;
de dare în locațiune:
- încăpere, nr. cadastral 6453209316.01.017, S=15,7 m. p., pe termen de 5 ani, prețul inițial 12 000 lei/an.
Licitația va avea loc pe data de 29.10.2018, ora 11.00, în incinta clădirii primăriei.
Condiţii de participare la licitaţie: taxa de participant - 1000 lei pentru persoanele fizice, 2000 lei pentru persoanele
juridice achitată la contul MD71TRPDAC142310A10922AA, pînă pe data de 29.10.2018. Suma acontului de 10% din
preţul iniţial de vînzare al terenurilor se depune pe contul MD59TRPDAC371210B03452AA; de arendă a terenurilor cu
destinație agricolă - MD27TRGDAC14152264530000; de locațiune a încăperii - MD79TRPDAC142320A10922A. Informaţii
suplimentare la tel.: 023547236; 069128278.
Primăria s. Petrunea, r-nul Glodeni, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” a bunului imobil, nr. cadastral 4838108081.01, prețul inițial 47 900 lei.
Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice. Cererile de participare se
vor depune pînă pe data de 26.10.2018, ora 17.00.
Informaţii suplimentare la tel.: 024926896; 024992535.
Primăria s. Pociumbăuți, r-nul Rîșcani, anunță pentru data de 04.12.2018, ora 10.00, în incinta primăriei,
desfășurarea licitației de vînzare-cumpărare a terenurilor: nr. cadastral 7139119.064, suprafața 0,21 ha, prețul inițial
2582,33 lei; nr. cadastral 7139119.065, suprafața 0,4853 ha, prețul inițial 5967,63 lei. Taxa de participare – 600 lei
pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice. Informații la tel. 025673421.
Primăria or. Rîşcani anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfășurarea licitației de
vînzare și de dare în arendă a următoarelor bunuri:
de vînzare:1) or. Rîșcani, extravilan, n/c 7101304062, S=1,0294 ha, prețul de vînzare 14 959,82 lei; 2) or. Rîșcani,
extravilan, n/c 7101112074, S=4,05 ha, prețul de vînzare 58 856,90 lei; 3) or. Rîșcani, str. Independenței 10„M”, n/c
7101105508, S=0,0023 ha, prețul de vînzare 2971,06 lei; 4) or. Rîșcani, str. Independenței 71„a”, n/c 7101101107,
S=0,0269 ha, prețul de vînzare 34 748,53 lei; 5) or. Rîșcani, extravilan, n/c 7101204127, S=0,15 ha, prețul de vînzare
2179,88 lei; 6) or. Rîșcani, str. Independenței 1„c”, n/c 7101107150, S=0,1418 ha, prețul de vînzare 183 172,57 lei;
7) or. Rîșcani, str. Independenței 33„c”, n/c 7101108129, S=0,0024 ha, prețul de vînzare 3100,24 ha; 8) or. Rîșcani,
str. Independenței 33 „D”, n/c 7101108128, S=0,0024 ha, prețul de vînzare 3100,24 lei; 9) or. Rîșcani, str. M. Costin
84„A”, n/c 7101101014, S=0,0392 ha, prețul de vînzare 50 637,27 lei; 10) or. Rîșcani, str. Independenței 52 „C”, n/c
71011001111, S=0,0037 ha, prețul de vînzare 4779,53 lei; 11) construcție, destinația – comunală, s. Rămăzan, n/c
7144107.046, S=114,0 m. p., prețul de vînzare 27 000 lei;
de arendă: or. Rîșcani, str. Independenței 50 „A”, n/c 7101101580, S=0,0020 ha, prețul de arendă 258,35 lei anual.
Pentru participare la licitație se vor depune: cererea, buletinul de identitate, confirmarea achitării taxei de participare
(600 lei pentru persoane fizice, 1200 lei pentru persoane juridice) și acontului în mărime de 10% din prețul inițial.
Informații suplimentare la tel. 025623337.
Primăria s. Şeptelici, r-nul Soroca, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea
licitaţiei de dare în arendă a bazinului acvatic: nr. cadastral 7854103150, suprafaţa 6,64 ha.
Informații la tel. 023064236.
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