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Primăria s. Bumbăta, r-nul Ungheni, anunţă pentru data de 18 septembrie 2018, ora 10.00, în incinta primăriei, 
desfăşurarea licitaţiei de vînzare „cu strigare” a activelor neutilizate în procesul tehnologic: „element de beton armat prefa-
bricat, fost în folosinţă la carcasa clădirii de fermă”, în număr de 40 bucăţi, preţul iniţial al unei bucăţi constituie 600 lei.

Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice.
Acontul - 10% din prețul lotului solicitat – 1200 lei. Licitaţia va desfăşura lucrările în baza a două loturi:
- lotul 4 - 20 elemente (încăperea nr. 16 a fostului complex de porcine);
- lotul 5 – 20 elemente (încăperea nr. 17 a fostului complex de porcine).
Pentru participare la licitaţie este necesar a prezenta Comisiei de licitaţie nu mai tîrziu de 17 septembrie 2018, ora 

15.00, următoarele documente: cererea de participare la licitaţie; copia certificatului de înregistrare al întreprinderii; actul 
de identitate al cumpărătorului sau procura cu drept de a efectua tranzacţia; documentul ce confirmă depunerea acontului 
- 10% din suma solicitată şi a taxei de participare.

Primăria com. Condrăteşti, r-nul Ungheni, anunţă pentru data de 11.09.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, 
desfășurarea licitației de comercializare „cu strigare”: lotul nr. 1 – clădirea oloiniței, utilajelor necomplete cu teren aferent, 
suprafața 0,0981 ha, nr. cadastral 9231107052. Pentru participare la licitație este necesar să prezentați la Comisia de 
licitație a Primăriei, nu mai tîrziu de data de 10.09.2018, ora 15.00, următoarele documente: cererea de participare la 
licitație,copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, actul ce confirmă identitatea cumpărătorului sau procura cu 
drept de a efectua tranzacția, documentul ce confirmă depunerea acontului în mărime de 10% din prețul inițial de vînzare 
și a biletului de participare. Taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice.

Primăria com. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești, anunță pentru data de 20 septembrie 2018, ora 10.00, în incinta 
primăriei, desfășurarea licitației „cu strigare” pentru obținerea dreptului de încheiere a contractului de arendă a terenului 
agricol, nr. cadastral 8317216.392 , suprafața 0,7915 ha.

Taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice.
Acontul - 10% din prețul inițial.
Informații la tel.: 027274401; 027274402 .

Primăria com. Dereneu, r-nul Călărași, anunță pentru data de 19.09.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfășurarea 
licitației de dare în arendă „cu strigare” a terenului subacvatic, suprafața 7,2984 ha, nr. cadastral 2517208402, situat în 
extravilanul s. Dereneu, pe un termen de 10 ani. Cererea de participare se va depune la Comisia de licitație pînă pe data 
de 18.09.2018, ora 16.00. Taxa de participare: persoane fizice – 600 lei, persoane juridice – 1200 lei. Mărimea acontului 
1179 lei. Informații la tel.: 024462236; 024462567.

Primăria s. Iordanovca, r-nul Basarabeasca, anunță pentru data de 18 septembrie 2018, ora 10.00, în incinta 
primăriei, desfășurarea licitației de dare în arendă a bazinului acvatic, suprafața 10,8343 ha, nr. cadastral 1213107084, 
pe termen de 25 ani, prețul inițial 10 496,68 lei.

Taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice. Cererile se vor depune 
pînă pe data de 18.09.2018, ora 09.00.

Informații la tel.: 029763236; 069678664.

Primăria com. Iurceni, r-nul Nisporeni, anunță pentru data de 10.09.2018, ora 13.00, desfășurarea licitației de 
vînzare-cumpărare și arendă a bunurilor imobile, loturi de terenuri cu destinație agricolă și pentru construcții, propri-
etate publică de domeniu privat, situate în intravilanul, extravilanul s. Iurceni.

1. Teren pentru construcții (vînzare), nr. 6035109155, suprafața 0,04 ha, prețul inițial 59 937,98 lei.
2. Teren pentru construcții (vînzare), nr. 6035114161, suprafața 0,1188 ha, prețul inițial 174 946,60 lei.
3. Teren agricol (vînzare), nr. 6035104182, suprafața 0,7263 ha, prețul inițial 8795,84 lei.
4. Grădină, extravilan (vînzare), nr. 6035105402, suprafața 0,1136 ha, prețul inițial 1375,74 lei.
5. Fondul forestier (arendă), nr. 6035108311, suprafața 0,4981 ha, prețul inițial 543,00 lei.
6. Teren pentru construcții (vînzare), nr. 6035114162, suprafața 0,119 ha, prețul inițial 175 241,12 lei.
Doritorii de a participa la licitație vor depune: persoanele fizice – cererea, actul ce confirmă identitatea cumpărăto-

rului, persoanele juridice – cererea, copia certificatului de înregistrare, procura cu drept de a efectua operații de vînzare-
cumpărare, documentul bancar ce confirmă achitarea taxei de participare – 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei 
pentru persoanele juridice și acontul – 10% din prețul inițial pentru fiecare teren. Cod fiscal 1007601003611. Înregistrarea 
participanților – pînă pe data de 10.09.2018, ora 13.00. Informații la tel.: 026449238; 026449236; 026449510.

Primăria mun. Orhei anunţă următoarele modificări operate la licitaţia „cu strigare” pentru obținerea dreptului de 
locațiune a oficiilor din 28.08.2018, și anume: sintagma ”28.08.2018” se substituie cu sintagma ”04.09.2018”.

Primăria or. Otaci, r-nul Ocniţa, anunță pentru data de 14 septembrie 2018, ora 10.00, în incinta primăriei (sala 
de şedinţe), desfășurarea licitaţiei pentru dreptul de vînzare-cumpărare „cu strigare” a bunului proprietate a unităţii 
administrativ-teritoriale Otaci:

- lotul nr. 1 – clădirea atelierului din str. Alexandr Suvorov f/n, suprafaţa construcţiei 212 m. p., nr. cadastral 6203103454, 
preţul iniţial 20 000 lei.

Taxa de participare la licitaţie pentru persoanele fizice - 100 lei, pentru persoanele juridice - 200 lei.
Acontul constituie 10% din preţul iniţial de vînzare-cumpărare al bunului.
Taxa de participare la licitație se transferă pe contul IBAN: MD53TRGDAY14221162030000
Acontul se transferă pe contul IBAN: MD82TRPCEA518410A01254AA.
Informații la tel. 027179253.


