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PrimSria s. Bum bata, r-nu l Ungheni, anuntS pentru data de 18 septembrie 2018, ora 10.00, in incinta primariei, 
desfSsurarea licitatiei de vinzare ,,cu strigare” a activelor neutilizate fn procesul tehnologic: „element de beton armat prefa- 
bricat, fost fn folosinta la carcasa clSdirii de fermS” , fn numSr de 40 bucSti, pretul initial al unei bucSti constituie 600 lei.

Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice si 1200 lei pentru persoanele juridice.
Acontul - 10% din pretul lotului solicitat -  1200 lei. Licitatia va desfSsura lucrSrile in baza a douS loturi:
- lotul 4 - 20 elemente (fncaperea nr. 16 a fostului complex de porcine);
- lotul 5 - 2 0  elemente (fncaperea nr. 17 a fostului complex de porcine).
Pentru participare la licitatie este necesar a prezenta Comisiei de licitatie nu mai tfrziu de 17 septembrie 2018, ora 

15.00, urmatoarele documente: cererea de participare la licitatie; copia certificatului de inregistrare al fntreprinderii; actul 
de identitate al cumparatorului sau procura cu drept de a efectua tranzactia; documentul ce confirms depunerea acontului 
- 10% din suma solicitatS $i a taxei de participare.

PrimSria com . C ondrS testi, r-nu l Ungheni, anuntS pentru data de 11.09.2018, ora 10.00, fn incinta primSriei, 
desfSsurarea licitatiei de comercializare ,,cu strigare” : lotul nr. 1 -  cISdirea oloinitei, utilajelor necomplete cu teren aferent, 
suprafata 0,0981 ha, nr. cadastral 9231107052. Pentru participare la licitatie este necesar sS prezentati la Comisiade 
licitatie a Primariei, nu mai tfrziu de data de 10.09.2018, ora 15.00, urmStoarele documente: cererea de participare la 
licitatie,copia certificatului de inregistrare a fntreprinderii, actul ce confirms iderititatea cumpSrStorului sau procura cu 
drept de a efectua tranzactia, documentul ce confirms depunerea acontului fn mSrime de 10% din pretul initial de vinzare 
si a biletului de participare. Taxa de participare -  600 lei pentru persoanele fizice $i 1200 lei pentru persoanele juridice.
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PrimSria com . C otiu jen ii M ari, r-nu l $oldSnesti, anunfS pentru data de 20 septembrie 2018, ora 10.00, fn incinta
primSriei, desfSsurarea licitatiei ,,cu strigare” pentru obtinerea dreptului de fncheiere a contractului dearendS a terenului 
agricol, nr. cadastral 8317216.392 , suprafata 0,7915 ha.

Taxa de participare -  600 lei pentru persoanele fizice si 1200 lei pentru persoanele juridice.
Acontul - 10% din pretul initial.
Informatii la tel.: 027274401; 027274402 .

PrimSria s. lordanovca, r-nul Basarabeasca, anuntS pentru data de 18 septembrie 2018, ora 10.00, fn incinta 
primSriei, desfSsurarea licitatiei de dare fn arendS a bazinului acvatic, suprafata 10,8343 ha, nr. cadastral 1213107084, 
pe termen de 25 ani, pretul initial 10 496,68 lei.

Taxa de participare -  600 lei pentru persoanele fizice si 1200 lei pentru persoanele juridice. Cererile se vordepune 
pfnS pe data de 18.09.2018, ora 09.00.

Informatii la tel.: 029763236; 069678664.

PrimSria com . lu rcen i, r-nu l N isporeni, anuntS pentru data de 10.09.2018, ora 13.00, desfSsurarea licitatiei de 
vTnzare-cumpSrare ?i arendS a bunurilor imobile, loturi de terenuri cu destinatie agricolS si pentru constructs propri- 
etate publics de domeniu privat, situate fn intravilanul, extravilanul s. lurceni.

1. Teren pentru construct» (vfnzare), nr. 6035109155, suprafata 0,04 ha, pretul initial 59 937,98 lei.
2. Teren pentru construct» (vfnzare), nr. 6035114161, suprafata 0,1188 ha, pretul initial 174 946,60 lei.
3. Teren agricol (vfnzare), nr. 6035104182, suprafata 0,7263 ha, pretul initial 8795,84 lei.
4. GrSdinS, extravilan (vfnzare), nr. 6035105402, suprafata 0,1136 ha, pretul initial 1375,74 lei.
5. Fondul forestier (arendS), nr. 6035108311, suprafata 0,4981 ha, pretul initial 543,00 lei.
6. Teren pentru construct» (vfnzare), nr. 6035114162, suprafata 0,119 ha, pretul initial 175 241,12 lei.
Doritorii de a participa la licitatie vor depune: persoanele fizice -  cererea, actul ce confirms identitatea cumpSrSto- 

rului, persoanele juridice -  cererea, copia certificatului de fnregistrare, procura cu drept de a efectua operatii de vfnzare- 
cumpSrare, documentul bancar ce confirms achitarea taxei de participare -  600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei 
pentru persoanele juridice si acontul -  10% din pretul initial pentru fiecare teren. Cod fiscal 1007601003611. Inregistrarea 
participanfilor -  pinS pe data de 10.09.2018, ora 13.00. Informatii la tel.: 026449238; 026449236; 026449510.

PrimSria mun. Orhei anuntS urmStoarele modificSri operate la licitatia ,,cu strigare” pentru obtinerea dreptului de 
locadune a oficiilor din 28.08.2018, si anume: sintagma ”28.08.2018” se substituie cu sintagma ”04.09.2018”.

PrimSria or. O taci, r-nu l O cnita, anuntS pentru data de 14 septembrie 2018, ora 10.00, fn incinta primSriei (sala
de sedinte), desfSsurarea licitatiei pentru dreptul de vfnzare-cumpSrare ,,cu strigare” a bunului proprietate a unitStii 
administrativ-teritoriale Otaci:

- lotul nr. 1 -  cISdirea atelierului din str. Alexandr Suvorovf/n, suprafata constructiei 212 m. p., nr. cadastral 6203103454, 
pretul initial 20 000 lei.

Taxa de participare la licitatie pentru persoanele fizice - 100 lei, pentru persoanele juridice - 200 lei.
Acontul constituie 10% din pretul initial de vinzare-cumpSrare al bunului.
Taxa de participare la licitatie se transfers pe contul IBAN: MD53TRGDAY14221162030000 
Acontul se transfers pe contul IBAN: MD82TRPCEA518410A01254AA.
Informafii la tel. 027179253.

PrimSria com. Dereneu, r-nu l CSISrasi, anuntS pentru datade 19.09.2018, ora 10.00, fn incinta primSriei, desfSsurarea
licitatiei de dare fn arendS ,,cu strigare” a terenului subacvatic, suprafata 7,2984 ha, nr. cadastral 2517208402, situat fn 
extravilanul s. Dereneu, pe un termen de 10 ani. Cererea de participare se va depune la Comisia de licitatie pfnS pedata 
de 18.09.2018, ora 16.00. Taxa de participare: persoane fizice -  600 lei, persoane juridice -  1200 lei. MSrimea acontului 
1179 lei. Informatii la tel.: 024462236; 024462567.
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