
Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 02.09.2021, la ora 11.00, în Casa de Cultură din 

Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea și arendarea bunurilor publice. 

Vînzare: 

 V2021-4/7-7/2016-XII Teren pentru construcții, 0,0383 ha, nr.cad. 2901304867, or. 

Cimișlia, str. Decebal f/n. Restricții – acordarea accesului liber conform planului geometric, care va 

fi anexat la contractul de vânzare-cumpărare: către terenul nr.cad. 2901304558 – pentru unele 

persoane, care vor fi indicate în contractul de vânzare-cumpărare; către terenul nr.cad. 2901304361 

– pentru reprezentanții întreprinderii „MoldovaGaz” în scopul întreținerii și expluatării punctului de 

reglare a gazelor naturale. Preț de expunere – 60 000 lei 

Arendă funciară:  
 A2021-3/21-1/2021-VI  Bazin acvatic, 7,63 ha, extravilanul or. Cimișlia, nr.cad. 

2901103333. Termen – 10 ani. Preț expunere – 24 000 lei/an. A2021-4/7-4.1/2021-IX Teren pentru 

construcții, 2,5 m2, or. Cimișlia, str. B. Lăutaru f/n, adiacent pieții orășenești cu nr.cad. 2901304347 

(din partea autogării), în scopul instalării unui aparat pentru producerea apei pure și comercializarea 

acesteia. Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Preț de expunere - 600 lei/an. A2021-4/7-

4.22/2021-IX Teren pentru construcții, 0,0474 ha,  nr.cad. 2901308361, or. Cimișlia, str. Decebal 

f/n. Termen – 10 ani. Preț de expunere - 3000 lei/an. A2021-5/4-1.1/2021-IX Teren pentru 

construcții, 0,0012 ha, nr.cad. 2901303695, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun f/n, în scopul 

amplasării unui edificiu provizoriu comercial. Termen – 10 ani. Preț de expunere - 4000 lei/an. 

A2021-5/4-1.2/2021-IX Teren pentru construcții, 0,0012 ha, nr.cad. 2901303694, or. Cimișlia, str. 

Alexandru cel Bun f/n, în scopul amplasării unui edificiu provizoriu comercial. Terman – 10 ani. 

Preț de expunere - 4000 lei/an.  A2021-5/4-1.3/2021-IX Teren pentru construcții, 0,20 ha, or. 

Cimișlia, str. Cetatea Albă f/n, adiacent terenului cu nr.cad. 2901311327. Termen – 5 ani cu dreptul 

de prelungire pe 5 ani. Preț de expunere – 25 000 lei/an. A2021-4/7-4.8/2021-IX Teren agricol, 4,03 

ha, nr.cad. 2901216248, extravilanul or. Cimișlia, b-34 0.  Termen – 10 ani. Termenul contractului 

de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. Preț de 

expunere - 7000 lei/an. A2021-4/7-4.10/2021-IX Teren agricol, 34,93 ha din conturul 1006, 

extravilanul or. Cimișlia, b-58 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul 

contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. 

Preț de expunere – 70 000 lei/an. A2021-4/7-4.11/2021-IX Teren agricol, 23,20 ha din conturul 

872, extravilanul or. Cimișlia, b-66 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul 

contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. 

Preț de expunere – 46 000 lei. A2021-4/7-4.12/2021-IX Teren agricol, 17,0 ha din conturul 1000, 

extravilanul or. Cimișlia, b-62 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul 

contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. 

Preț de expunere – 34 000 lei/an. A2021-4/7-4.13/2021-IX Teren agricol, 28,39 ha din conturul 

1015, extravilanul or. Cimișlia, b-46 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul 

contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. 

Preț de expunere – 50 000 lei/an. A2021-4/7-4.14/2021-IX Teren agricol, 13,1676 ha din conturul 

1008, extravilanul or. Cimișlia, b-62 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul 

contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. 

Preț de expunere – 26 000 lei/an. A2021-4/7-4.21/2021-IX Teren agricol, 7,69 ha din conturul 

1011, extravilanul or. Cimișlia, b-62 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul 

contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. 

Preț de expunere – 15 000 lei/an. A2021-4/7-4.23/2021-IX Teren agricol, 14,0 ha din totalul de 

23,81 ha, conturul 1070, extravilanul or. Cimișlia, b-65 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 

5 ani. Termenul contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după 

recoltarea roadei. Preț de expunere – 28 000 lei/an. A2021-4/7-4.26/2021-IX Teren agricol, 1,2 ha 

din conturul 1272, extravilanul or. Cimișlia, b-34 0. Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. 

Termenul contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după 

recoltarea roadei. Preț de expunere - 2000 lei/an. A2021-4/7-4.27/2021-IX Teren agricol, 0,11 ha 

din conturul 249, or. Cimișlia, str. Solidarității, adiacent terenului privat nr.cad. 2901309189, b-62 0.  

Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Preț de expunere - 250 lei/an. A2021-5/4-1.4/2021-



IX Teren agricol (pășune), 15,0 ha, nr.cad. 2901401224, din conturul 502, extravilanul or. Cimișlia, 

b-35 0. Termen – 10 ani. Preț de expunere – 23 000 lei/an. A2021-5/4-1.5/2021-IX Teren agricol 

(pășune), 45,0 ha, extravilanul or. Cimișlia, adiacent terenului cu nr.cad. 2901401224 din conturul 

502, b-35 0. Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Preț de expunere – 75 000 lei/an. 

A2021-5/4-1.6/2021-IX  Teren agricol (grădini), 0,0746 ha, nr.cad. 2901304149, b-62 0 , or. 

Cimișlia, str. M. Eminescu f/n. Termen – 10 ani. Preț de expunere - 400 lei/an. A2021-4/7-

4.2/2021-IX Teren agricol (pășune), 10,20 ha, nr.cad. 2912301001, din conturul 1291, extravilanul 

s. Bogdanovca Nouă, or. Cimișlia, b-37 ̊ 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul 

contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. 

Preț de expunere – 17 000 lei/an. A2021-4/7-4.3/2021-IX Teren agricol (pășune), 9,6 ha din 11,85 

ha, contur 1280,  extravilanul s. Bogdanovca Nouă, or. Cimișlia, b-72 0.  Termen – 5 ani cu drept de 

prelungire pe 5 ani. Termenul contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului 

existent și după recoltarea roadei. Preț de expunere – 20 000 lei/an. A2021-4/7-4.4/2021-IX Teren 

agricol (pășune), 10,0 ha din 18,16 ha, contur 1465,  extravilanul s. Bogdanovca Nouă, or. Cimișlia, 

b-72 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul contractului de arenda nou va 

începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. Preț de expunere – 20 000 

lei/an. A2021-4/7-4.5/2021-IX Teren agricol (pășune), 7,33 ha din conturul 1438, extravilanul s. 

Bogdanovca Nouă, or. Cimișlia, b-72 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul 

contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. 

Preț de expunere – 15 000 lei/an. A2021-4/7-4.6/2021-IX Teren agricol (pășune), 8,43 ha, inclusiv 

format din - 1,48 ha, nr.cad. 2912301005 (conturul 1284), b-72 0; 3,65 ha, nr.cad. 2912301004 

(contur 1289), b-60 0; 1,65 ha, nr.cad. 2912301003 (contur 1333), b-72 0; 1,65 ha, nr.cad. 

2912301002 (contur 1289), b-600 - extravilanul s. Bogdanovca Nouă, or. Cimișlia. Termen – 5 ani 

cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul contractului de arenda nou va începe după expirarea 

contractului existent și după recoltarea roadei. Preț de expunere – 17 000 lei/an. A2021-4/7-

4.9/2021-IX Teren agricol (pășune), 24,42 ha din conturul 1392, extravilanul s. Bogdanovca Nouă, 

or. Cimișlia, b-70 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul contractului de 

arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. Preț de 

expunere – 49 000 lei/an. A2021-4/7-4.24/2021-IX Teren agricol (pășune), 5,0 ha din totalul de 

5,82 ha, conturul 896, extravilanul s. Bogdanovca Nouă, or. Cimișlia, b-45 0.  Termen – 5 ani cu 

drept de prelungire pe 5 ani. Termenul contractului de arenda nou va începe după expirarea 

contractului existent și după recoltarea roadei. Preț normativ –Preț de expunere - 8500 lei/an. 

A2021-4/7-4.25/2021-IX Teren agricol (pășune), 7,59 ha din conturul 1452, extravilanul s. 

Bogdanovca Nouă, or. Cimișlia, b-72 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul 

contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. 

Preț de expunere – 15 000 lei/an. A2021-4/7-4.20/2021-IX Teren agricol, 4,0 ha din totalul de 9,03 

ha, conturul 2663, extravilanul s. Bogdanovca Veche, or. Cimișlia, b-49 0.  Termen – 5 ani cu drept 

de prelungire pe 5 ani. Termenul contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului 

existent și după recoltarea roadei. Preț de expunere - 7000 lei/an. A2021-4/7-4.7/2021-IX Teren 

agricol (pășune), 2,71 ha din conturul 2731, extravilanul s. Dimitrovca, or. Cimișlia, b-87 0.  Termen 

– 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul contractului de arenda nou va începe după 

expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. Preț de expunere - 5500 lei/an. A2021-4/7-

4.15/2021-IX Teren agricol, 6,60 ha din conturul 3017, extravilanul  

s. Dimitrovca, or. Cimișlia, b-66 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Termenul 

contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după recoltarea roadei. 

Preț de expunere – 13 000 lei/an. A2021-4/7-4.16/2021-IX Teren agricol, 2,08 ha din conturul 

3012, extravilanul s. Dimitrovca, or. Cimișlia, b-80 0.  Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 

ani. Termenul contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului existent și după 

recoltarea roadei. Preț de expunere – 4000 lei/an. A2021-4/7-4.17/2021-IX Teren agricol, 3,75 ha 

din conturul 3015, extravilanul s. Dimitrovca, or. Cimișlia, b-100 0.  Termen – 5 ani cu drept de 

prelungire pe 5 ani. Termenul contractului de arenda nou va începe după expirarea contractului 

existent și după recoltarea roadei. Preț de expunere - 8000 lei/an.  

 Locațiune (chirie) încăperi :  



L2018-2/4/STcM14 – 17,18  Încăperi (2 birouri ), 37,7 m2, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 

14, nr.17 și 18 din planul clădirii, sediul primăriei, parter. Termen – 3 ani. Preț expunere – 7000 

lei/lună.  

 

Solicitanţii pot participa la licitaţia cu strigare după achitarea taxei de participare, achitarea 

acontului şi depunerea cererii de participare. Taxă de participare :a) pentru loturi « vânzare » - 1200 

lei pentru persoane juridice şi 600 lei pentru persoane fizice; b) pentru loturi « arendă funciară » - 

600 lei pentru persoane juridice şi 300 lei pentru persoane fizice. Acont: 10% din preţul publicat 

achitat la conturile primăriei or. Cimişlia   

IDNO 1006601000037, cont bancar 226637, codul băncii TREZMD2X, cont trezorărial  

MD05TRPDAZ371210B03064AB - pentru vinzare terenuri publice; 

MD27TRGDAZ14152229010000 - pentru arenda terenuri agricole; 

MD26TRGDAZ14153329010000 - pentru arenda terenuri altele decât cele agricole; 

MD25TRPDAZ142320A10879AA - pentru încirierea încăperi publice ; 

MD33TRGDAZ14514229010000 - pentru taxa de participare.  

Termenul limită de depunere a cererii și famializarea cu bunurile expuse – data de 01.09.2021, ora 

11.00  

Informație suplimentară: pe pagina web a primăriei or. Cimișlia www.cimişlia.md , la 

telefoanele 0 677 34153, 22187 sau la e-mail : patrimoniu@cimislia.md . 

 

 

 
 

 

 

Secretar al comisiei de licitații    Florin BEREJAN 
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