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Primăria com. Căinarii Vechi, r-nul Soroca, anunţă pentru data de 28.08.2018, ora 10.00, desfăşurarea licitaţi-
ei de vînzare-cumpărare „cu strigare” a terenului agricol: nr. cadastral 7815201671, suprafaţa 7,1440 ha, preţul iniţial 
85 186,20 lei. Informații la tel.: 023075236; 060062277. 

Primăria com. Dereneu, r-nul Călărași, anunță pentru data de 30.08.2018, 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. Cererile de participare se vor depune la Comisia de licitație 
pînă pe data de 29.08.2018, ora 16.00. Taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoa-
nele juridice. Acontul – 1179 lei. Informații la tel. 024462236.  

Primăria com. Ecaterinovca, r-nul Cimişlia, anunţă licitaţia publică: 
1) vînzarea-cumpărarea bunului imobil „Clădire administrativă”, situat în  intravilanul s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia, 

nr. cadastral 2917201030.01, suprafaţa  231,7 m. p. preţul iniţial 111 000 lei. Taxa de participare la licitaţie - 1200 lei 
pentru persoanele juridice, 600 lei pentru persoanele fizice, acontul în sumă de 10%=11 100 lei. Licitația se va des-
făşura pe data de 28 august 2018, ora 09.00, în incinta Primăriei com. Ecaterinovca. Telefon de contact: 024131236; 
024131238;  mob. 079521417.

Primăria or. Floreşti anunţă pentru data de 28.08.2018, ora 10.00, desfăşurarea licitaţiei  „cu strigare” privind 
dreptul de locațiune a terenului:

 - suprafaţa 0,0355 ha, situat pe str. Ion Irimița 1/6, nr. cadastral 4501215119, preţul iniţial 15 000 lei, în scopul am-
plasării unei mini-piețe de vînzare a produselor agricole din automobile. Termenul de locațiune – 10 ani.

Plata anuală pentru locațiune va constitui 15 000 lei. 
Condiții principale: toată suprafața mini-pieței să fie reparată, amenajată în conformitate cu cerințele standard; pe 

terenul dat construcții capitale nu se permit. Pentru a participa la licitaţie se vor depune: cererea de participare, actul 
de identitate, confirmarea achitării taxei de participare: MD35TRGDBF14221145010000, 800 lei pentru persoanele fi-
zice şi 1600 lei pentru persoanele juridice, acontul - 10% din preţul iniţial, MD29TRPCDM518410A00740AA. Informaţii 
suplimentare la tel.: 025021670; 025020804, bir. 25, de la ora 08.00 pînă la 16.00.

  
Primăria s. Gaşpar, r-nul Edineţ, anunţă pentru data de 28.08.2018, ora 10.00, în incinta Primăriei s. Gașpar, 

desfășurarea licitației de dare în arendă pe termen de pîna la 5 ani a terenurilor proprietate publică și a bazinelor ac-
vatice după cum urmează:

- lotul nr. 1 - pămînt arabil, suprafața 22,04 ha, n/c 4128103, prețul inițial 25 272,36 lei;
- lotul nr. 2 - bazin acvatic, suprafața 0,4417 ha, n/c 4128104194, prețul inițial 470,73 lei; 
- lotul nr. 3 - bazin acvatic, suprafața 3,8924 ha, n/c 4128106557, prețul inițial 4148,22 lei;
- lotul nr. 4 - bazin acvatic, suprafața 4,57 ha, n/c 4128106558, prețul inițial 4870,35 lei;
- lotul nr. 5 - bazin acvatic, suprafața 0,42 ha, n/c 4128103191, prețul inițial 447,60 lei;
- lotul nr. 6 - bazin acvatic, suprafața 1,9781 ha, n/c 4128106559, prețul inițial 2108,10 lei;
- lotul nr. 7 - bazin acvatic, suprafața 13,3648 ha, n/c 4128104195, prețul inițial 14 243,16 lei;
- lotul nr. 8 - baie publică, suprafața 0,0692 ha, n/c 4128109321, prețul inițial 4942,47 lei;
- lotul nr. 9 - teren de pășuni, suprafața 0,9042 ha, n/c 4128104275, prețul inițial 963,63 lei;
- lotul nr. 10 - teren de pășuni, suprafața 1,0593 ha, n/c 4128103340, prețul inițial 1128,92 lei; 
- lotul nr. 11 - teren de pășuni, suprafața 0,7254 ha, n/c 4128106561, prețul inițial 773,07 lei;
- lotul nr. 12 - teren de pășuni, suprafața 1,6528 ha, n/c 4128102282, prețul inițial 1761,10 lei;
- lotul nr. 13- teren de pășuni, suprafața 0,6864 ha, n/c 4128105238, prețul inițial 731,51 lei;
- lotul nr. 14 - teren de pășuni, suprafața 0,30 ha, n/c 4128103, prețul inițial 319,72, lei.
Taxa pentru participare - 150 lei pentru persoanele fizice și 600 lei pentru persoanele juridice. Informații suplimen-

tare la tel. 068994425.    
                                                                 
Primăria com. Manta, r-nul Cahul, anunţă pentru data de 28.08.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfă-

şurarea licitaţiei: lotul 1 - teren de vînzare-cumparare, destinația - pentru construcții, nr. cadastral 1732205170, 
suprafața 0,02 ha, prețul de expunere 40 000 lei; lotul 2 - teren de dare în arendă, destinație agricolă, nr. cad. 
1732201485, suprafața 0,7410 ha, prețul de expunere 2300 lei; lotul 3 - teren de dare în arendă, destinație agricolă, 
nr. cad. 1732103003, suprafața 0,9286 ha, prețul de expunere 2800 lei.

Primăria mun. Orhei, în temeiul Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 5.13 din 22.06.2018, anunţă pentru data de 
28 august 2018, ora 14.00, licitaţia „cu strigare” pentru obţinerea dreptului de locaţiune a oficiilor (spațiilor) cu suprafața 
totală de 119,8 m2, amplasate la parter din imobilul cu nr. cadastral 640140332201. 

Prețul inițial de expunere a spațiului de 119,8 m2 constituie suma de 143 418,58 MDL; acontul 10 % - 14 341,18 lei, 
termenul de valorificare – 2 ani; destinația – pentru oficiu. 

Participanţii la licitaţie vor prezenta Comisiei de licitaţie, nu mai tîrziu de 28 august, ora 12.00, următoarele documente:
- cererea (conform formei stabilite);
- pentru persoane fizice - actul de identitate (copie);
- pentru persoane juridice - extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, statutul, copia buletinului de iden-

titate al administratorului şi, după caz, procura pe numele reprezentantului cu anexarea copiei buletinului de identitate;
- documentele bancare, care confirmă achitarea:
1) acontului - 10 (zece) procente din preţul iniţial la contul: Primăria municipiului Orhei, cod fiscal 1007601008007, 

Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, c/d 226605, 
pentru plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public MD46TRPCDT518410A00892AA, TREZMD2X;   
2) taxei de participare la licitaţie (600 lei – pentru persoane fizice, 2200 lei – pentru persoane juridice) la con-
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tul: Primăria municipiului Orhei, cod fiscal 1007601008007, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, c/d 226605, 
MD25TRPDAC142320A10933AA,  TREZMD2X. 

Licitaţia va avea loc în incinta Primăriei mun. Orhei, etajul 2, sala de şedinţe. 

Primăria com. Puţintei, r-nul Orhei, anunţă pentru data de 30.08.2018, ora 10.00, în sala de ședințe a primăriei, 
desfășurarea licitației publice „cu strigare”: 

de vînzare: 
- teren, nr. cadastral 6461205202, S=0,0016 ha, destinaţie și mod de folosință - pentru construcții, prețul inițial 477,0 lei; 
de dare în arendă pe termen de 30 ani:  
- teren, nr. cadastral 6461112214, S=0,0539 ha, destinaţie și mod de folosință - agricol, prețul inițial 34,0 lei/an;
- teren, nr. cadastral 6461112215, S=0,1802 ha, destinaţie și mod de folosință - agricol, prețul inițial 112,0 lei/an.
Taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice, acontul - 10% din pre-

ţul iniţial se vor achita pe contul: IBAN MD24TRPDAC142310B10926AA, c/f 1007601003312, Ministerul Finanțelor - 
Trezoreria de Stat, cod  TREZMD2X. Informaţii suplimentare la tel.: 023561634; 023561636.

Primăria s. Sociteni, r-nul Ialoveni, anunţă pentru data de 29.08.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşura-
rea licitaţiei „cu strigare” de vînzare: 

- teren agricol, suprafaţa 0,0403 ha, nr. cad. 5529101187, prețul 120 000 lei; 
- teren agricol, suprafața 5,6698, nr. cad. 5529102416, prețul 3 000 000 lei;
de dare în arendă:
- agricol, suprafața 0,08 ha, nr. cad. 5529104311, prețul 3000 lei; 
- agricol, suprafața 0,09 ha, nr. cad. 5529104312, prețul 3000 lei; 
- fond forestier, suprafața 0,8105 ha, nr. cad. 5529103.327, prețul 5000 lei.
Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice. Acontul - 10% din prețul 

iniţial. Informaţii la tel.: 026835238; 026835401.
                              
Primăria s. Speia, r-nul Anenii Noi, anunţă pentru data de 28 august 2018, ora 10.00, în incinta primăriei s. Speia, 

desfășurarea licitaţiei de transmitere în locațiune „cu strigare” a următorului bun:
- încăpere din incinta clădirii muzeului sătesc, suprafața 24,14 m. p., proprietate publică, pe un termen de 3 ani, sta-

bilindu-se prețul inițial/anual de locațiune în sumă de 3307,78 lei.
Taxa de participare la licitaţie – 1000 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice şi acontul - 

10% din suma iniţială se achită la contul primăriei.  
Cererile se vor depune la primărie. Informații la tel.: 026574366; 026574074.

Primăria com. Stoicani, r-nul Soroca, anunță pentru data de 28.08.2018, ora 10.00, în incinta Primăriei Stoicani, 
desfășurarea licitației de vînzare-cumpărare „cu strigare” a terenurilor: 

1) cod cadastral 7852105.443, suprafața 1,9499 ha, prețul inițial 26 883,87 lei; 
2) cod cadastral 7852105.444, suprafața 1,843 ha, prețul inițial 25 410,01 lei.  
Taxa de participare - 1000 lei, acontul - 10% din prețul inițial. Informații la tel. 023043538.

Primăra com. Sudarca, r-nul Donduşeni, anunţă pentru data de 28.08.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, des-
făşurarea licitaţiei de vînzare-cumpărare a terenului, cod cadastral 3438114321, suprafața 0,80 ha. Taxa de participa-
re – 100  lei pentru persoanele fizice, 200 lei pentru persoanele juridice, acontul - 10% din preț.

                                                                                                        
  

În atenţia creditorilor AEÎ „Dănceni”,
în proces de insolvabilitate

Administratorul insolvabilităţii informează creditorii că adunarea de raportare va avea loc pe data de 23.08.2018, ora 
16.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 22, of. 233, cu ordinea de zi: 

1) raportul administratorului procesului de insolvabilitate a AEÎ „Dănceni” cu privire la starea economică şi cauzele 
care au condus la insolvabilitatea debitorului;

2) cu privire la remuneraţia lichidatorului şi compensarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate.
Administratorul insolvabilităţii va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul, pe adresa: mun. Chişinău, 

str. A. Puşkin 22, of. 233, pe cheltuiala solicitantului. Relaţii la tel. 069132012.

În atenţia creditorilor SC „Climavent” S.R.L.,
în proces de insolvabilitate

Administratorul insolvabilităţii informează creditorii privind faptul că adunarea de raportare va avea loc pe data de 
23.08.2018, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Puşkin 22, of. 233, cu ordinea de zi: 

1) raportul administratorului procesului de insolvabilitate a SC „Climavent” S.R.L. cu privire la starea economică şi  
cauzele care au condus la insolvabilitatea debitorului, existenţa posibilităţilor reale de menţinere, în totalitate sau parţi-
al, a întreprinderii debitorului şi de aplicare a planului, motivele care nu permit restructurarea;

2) cu privire la alegerea comitetului creditorilor;
3)  cu privire la remuneraţia lichidatorului şi compensarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate.
Administratorul insolvabilităţii va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul pe adresa: mun. Chişinău, 

str. A. Puşkin 22, of. 233, pe cheltuiala solicitantului. Relaţii la tel. 069132012.


