
         

       
  

 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CIMIŞLIA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI CIMIŞLIA 
4100, str. Ştefan cel Mare 14, or. Cimişlia, tel./fax: 0241 25739 

www.cimislia.md, e-mail: primar@cimislia.md 

 

 

                     PROCES-VERBAL nr. _11/16_ 

         al comisiei de licitatie  

or. Cimişlia                                                                                                         21 noiembrie 2016 

 

Ordinea de zi: 

 

1.Stabilirea unui preţ de vînzare/arendă prin licitaţia cu strigare a loturilor pentru 

publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial 

2. Stabilirea taxei de participare la licitaţie pentru persoane fizice, juridice la 

vinzare/arendă/locaţiune 

 

Comisia decide a stabili următoarele preţuri: 

 

Lot 

nr. 
Destinaţia loturilor, vînzare 

Suprafa

ţa 

terenul

ui, 

( ha) 

Preţul 

normativ 

de  

vînzare, 

(lei) 

Preţul stabilit de 

comisia de 

licitaţie 

1.  

Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str-la M. 

Eminescu, 12 a, nr. cadastral 2901304155, destinație construcții. (cu 

scopul lărgirii căii de acces). 

https://ru.scribd.com/document/333649460/1v  0,0091 11755,08 15000 

2.  
Teren public, domeniul privat, intravilan or. Cimişlia str. B. Lăutaru, 

nr. cadastral 2901304817, destinaţia construcţii. 0,0008 1033,4 25000 

3.  

Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Al. cel 

Bun 134, nr. cadastral 2901304011, destinație construcții. 
https://ru.scribd.com/document/333649468/3v  0,0076 9817,43 45000 

4.  
Teren public domeniul privat situat în intravilan or. Cimişlia str. Şt. Cel 

Mare 98, nr. cadastral 2901304828. Pentru construcţia unui garaj. 0,0024 3100,24 7000 

5.  
Teren public domeniul privat situat în intravilan or. Cimişlia str. Şt. Cel 

Mare 98, nr. cadastral 2901304829. Pentru construcţia unui garaj. 0,0024 3100,24 7000 

6.  
Teren public domeniul privat situat în intravilan or. Cimişlia str. Şt. Cel 

Mare 98, nr. cadastral 2901304830. Pentru construcţia unui garaj. 0,0024 3100,24 7000 

7.  
Teren public domeniul privat situat în intravilan or. Cimişlia str. Şt. Cel 

Mare 98, nr. cadastral 2901304831. Pentru construcţia unui garaj. 0,0024 3100,24 7000 

8.  

Teren public domeniul privat situat în extravilan sat Dimitrovca, nr. 

cadastral 2940106133, destinație agricol. Adiacent fostei ferme de vite. 

https://ru.scribd.com/document/333649492/8v  

   0,40 

  4620,61 10000 

9.  
Teren public domeniul privat situat în extravilan sat Dimitrovca, nr. 

cadastral 2940105198, destinație agricol. Adiacent fostei ferme de vite. 2,0 23103,06 40000 

10.  
Teren public domeniul privat situat în extravilan sat Dimitrovca, nr. 

cadastral 2940104109, destinație agricol.  0,40 4620,61 10000 

11.  

Teren public, domeniul privat, situat în intravilan or. Cimişlia, str. 

Suveranităţii f/n, nr.cadastral 2901308239,adiacent casei de locuit 

nr.20, destinaţia-construcţii 

https://ru.scribd.com/document/333649476/11v  0,0655 90423,70 150000 

12.  
Teren public, domeniul privat, situat în intravilan or. Cimişlia, 

str.Coşbuc f/n, nr. cad. 2901313143, adiacent casei de locuit cu nr. 0,006 7750,60 20000 

http://www.cimislia.md/
https://ru.scribd.com/document/333649460/1v
https://ru.scribd.com/document/333649468/3v
https://ru.scribd.com/document/333649492/8v
https://ru.scribd.com/document/333649476/11v


cadastral 2901313001, destinaţia-construcţii 

13.  

Teren public domeniul privat situat în intravilan or. Cimişlia str. Al. cel 

Bun 112, nr. cadastral 2901304827. 

https://ru.scribd.com/document/333649421/13v  0,0012 1550,12 3000 

14.  

Teren public domeniul privat situat în extravilan sat Bogdanovca 

Veche, nr. cadastral 2912209006, destinație agricol. Aiacent fostului 

punct de colectare a cerealelor.  0,5 5775,46 20000 

15.  

Teren public domeniul privat situat în extravilan sat Bogdanovca 

Veche, nr. cadastral 2912209005, destinație agricol. Teren public 

aferent constr. fostul punct de colectare a cerealelor.  0,5168 5969,83 40000 

16.  

Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, strA. 

Mateevici f/n, adiacent casei de locuit nr 29, nr. cadastral 2901319026, 

destinație construcții. 
https://ru.scribd.com/document/333649478/16v  0,005 6458,83 20000 

17.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Al. cel Bun, f/n 

adiacent blocului locativ nr.138 nr. cadastral 2901304816.Pentru 

construcția unui garaj. 0,0024 3100,25 10000 

18.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Al. cel Bun, f/n 

adiacent blocului locativ nr.138 nr. cadastral 2901304815.Pentru 

construcția unui garaj. 0,0024 3100,25 10000 

19.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Al. cel Bun, f/n 

adiacent blocului locativ nr.138 nr. cadastral 2901304814.Pentru 

construcția unui garaj. 0,0024 3100,25 10000 

20.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Al. cel Bun, f/n 

adiacent blocului locativ nr.138 nr. cadastral 2901304813.Pentru 

construcția unui garaj. 0,0024 3100,25 10000 

21.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Al. cel Bun, f/n 

adiacent blocului locativ nr.138 nr. cadastral 2901304812.Pentru 

construcția unui garaj. 0,0026 3358,59 12000 

22.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Al. cel Bun, f/n 

adiacent blocului locativ nr.138 nr. cadastral 2901304811.Pentru 

construcția unui garaj. 0,0027 3487,77 12000 

23.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Al. cel Bun, f/n 

adiacent blocului locativ nr.138 nr. cadastral 2901304810.Pentru 

construcția unui garaj. 0,0027 3487,77 12000 

24.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Al. cel Bun, f/n 

adiacent blocului locativ nr.138 nr. cadastral 2901304809.Pentru 

construcția unui garaj. 0,0027 3487,77 12000 

25.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Al. cel Bun, f/n 

adiacent blocului locativ nr.138 nr. cadastral 2901304808.Pentru 

construcția unui garaj. 0,0027 3487,77 12000 

26.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Al. cel Bun, f/n 

adiacent blocului locativ nr.138 nr. cadastral 2901304807.Pentru 

construcția unui garaj. 0,0027 3487,77 12000 

27.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Decebal, f/n 

peste drumde biserica cu hramul Sf.Maria nr. cadastral 

2901304379.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649526/27v  0,0023 2971,06 10000 

28.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Decebal, f/n 

peste drumde biserica cu hramul Sf.Maria nr. cadastral 

2901304088.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649567/28v  0,0024 3100,25 10000 

29.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Decebal, f/n 

peste drumde biserica cu hramul Sf.Maria nr. cadastral 

2901304111.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649581/29v  0,0024 3100,25 10000 

30.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Decebal, f/n 

peste drumde biserica cu hramul Sf.Maria nr. cadastral 

2901304112.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649629/30v  0,0024 3100,25 10000 

31.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str.C.Stamati, f/n,nr. 

cadastral 2901304691. 

https://ru.scribd.com/document/333649617/31v  0,0024 3100,24 10000 

https://ru.scribd.com/document/333649421/13v
https://ru.scribd.com/document/333649478/16v
https://ru.scribd.com/document/333649526/27v
https://ru.scribd.com/document/333649567/28v
https://ru.scribd.com/document/333649581/29v
https://ru.scribd.com/document/333649629/30v
https://ru.scribd.com/document/333649617/31v


32.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304804.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333648963/32v-docx  0,0024 3100,25 10000 

33.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304803.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649641/33v  0,0024 3100,25 10000 

34.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304802.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649682/34v  0,0024 3100,25 7000 

35.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304801.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649703/35v  0,0024 3100,25 7000 

36.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304800.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649710/36v  0,0024 3100,25 7000 

37.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304799.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649713/37v  0,0024 3100,25 7000 

38.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304798.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649734/38v  0,0024 3100,25 7000 

39.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304575.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649729/39v  0,0024 3100,25 7000 

40.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304574.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649765/40v  0,0024 3100,25 7000 

41.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304570.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649803/41v  0,0024 3100,25 7000 

42.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304568.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649769/42v  0,0024 3100,25 7000 

43.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304567.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649819/43v  0,0024 3100,25 7000 

44.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304545.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649830/44v  0,0024 3100,25 7000 

45.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304542.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649843/45v  0,0024 3100,25 7000 

46.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304393.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649857/46v 0,0024 3100,25 7000 

47.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304384.Pentru construcția unui garaj. 0,0024 3100,25 7000 

https://ru.scribd.com/document/333648963/32v-docx
https://ru.scribd.com/document/333649641/33v
https://ru.scribd.com/document/333649682/34v
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https://ru.scribd.com/document/333649713/37v
https://ru.scribd.com/document/333649734/38v
https://ru.scribd.com/document/333649729/39v
https://ru.scribd.com/document/333649765/40v
https://ru.scribd.com/document/333649803/41v
https://ru.scribd.com/document/333649769/42v
https://ru.scribd.com/document/333649819/43v
https://ru.scribd.com/document/333649830/44v
https://ru.scribd.com/document/333649843/45v


https://ru.scribd.com/document/333649858/47v  

48.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304378.Pentru construcția unui garaj. 

https://ru.scribd.com/document/333649880/48v  0,0024 3100,25 7000 

49.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia, str. Șt.cel Mare, 

adiacent blocurilor locative cu nr.20-22 nr. cadastral 

2901304368.Pentru construcția unui garaj. 0,0024 3100,25 7000 

50.  

Teren public domeniu privat situat în or.Cimișlia,adiacent sectorului 

situat în str.Decebal, nr.20A,nr. cadastral 29016304766,destinația 

pentru construcții cu instituirea servitutei gratuite , pentru exploatarea 

și accesul către proprietățile private cu nr. cadastrale 2901304558 și 

2901304559. 0,0082 10592,49 15000 

 

Nr/or

d 

 

Lot nr. 

 

Destinatia loturilor, arendă 

 

Suprafa

ţa 

terenuri

lor, ha          

 

Ter

men

ul 

de 

aren

dă, 

(ani

) 

 

             

Preţul 

normati

v de 

arendă 

 

Preţul 

stabilit de 

comisie 

1 Teren public domeniu privat, amplasat în extravilan or.Cimișlia, 

adiacent sectorului cu nr.cadastral 2901212052, b0 62, destinaţia 

agricolă. 

https://ru.scribd.com/document/333648522/1a  

1,0 3 770,10 1500 

2 Teren public domeniu public, amplasat în intravilan or.Cimișlia, str. 

Mircea cel Bătrîn f/n, adiacent sectorului de casă nr. 37, destinaţia 

agricolă.  

0,4608 3 354,86 600 

3 Teren public din extravilan, fîşie de nuci,or. Cimişlia, contur 7 bon.-80, 

cont. 10 b-69, cont. 13 b.-59, cont. 14 b.-59. 

 

0,91 3 757,31 2000 

4 Teren public domeniu public, amplasat în extravilan or.Cimișlia, 

adiacent cimitirului contur 4395, b 74. destinaţia agricolă. 

2,0 3 1838,3

0 

3000 

5 Teren public domeniu privat, amplasat în intravilan or.Cimișlia, cu 

nr.cadastral 2901322334, destinaţia agricolă. Regiunea « malina » 

gradini. 

https://ru.scribd.com/document/333648567/5a  

1,5139 3 1165,8

6 

2000 

6 Teren public domeniul  public, extravilan or. Cimişlia adiacent SRL 

« Drum-11 », destinaţie agricola. nr. cadastral 2901322053. 

0,09 10 69,31 3000 

7 Teren public domeniul public, destinaţia agricolă, extravilan s. 

Bogdanovca Nouă. Contur 1452, b- 72. 

7,59 3 6787,8

3 

10000 

8 Teren public domeniul public, destinaţia agricolă, extravilan s. 

Bogdanovca Nouă. Contur 1438, b- 72. 

7,33 3 6555,3

1 

10000 

9 Teren public domeniul public, destinaţia agricolă, extravilan s.  

Bogdanovca Veche. Contur 896, bon. 45, adiacent staţiei de epurare 

5 3 2794,7

3 

7000 

10 Teren public domeniul public, destinaţia agricolă, extravilan or. 

Cimişlia,  Contur 1961, bon. 47, regiunea Malina, adiacent sector cu 

nr. cad. 2901215139. 

https://ru.scribd.com/document/333648586/10a  

7,00 3 4086,5

0 

10000 

11 Teren public domeniul public, din or. Cimişlia str. St. cel Mare f/n, nr. 

cadastral 2901304833, adiacent casei de deservire în scop de 

amenajare. 

0,0090 10 968,83 1500 

12 Bazin acvatic nr. cadastral 2901103333, b-62. 

https://ru.scribd.com/document/333648597/12a  

7,63 25 5875,8

6 

12000 

13 Teren public domeniu privat, amplasat în extravilan or.Cimișlia,  

nr.cadastral 2901203001, b0 62, destinaţia agricolă,grădină. 

https://ru.scribd.com/document/333648606/13a  

0,2981 10 229,56 400 

14 Teren public domeniu privat, amplasat în extravilan or.Cimișlia, 

adiacent sectorului cu nr.cadastral 2901102164, b0 62, scopul 

amplasării stupilor de albini. 

https://ru.scribd.com/document/333648585/14a  

0,15 3 115,51 250 

https://ru.scribd.com/document/333649858/47v
https://ru.scribd.com/document/333649880/48v
https://ru.scribd.com/document/333648522/1a
https://ru.scribd.com/document/333648567/5a
https://ru.scribd.com/document/333648586/10a
https://ru.scribd.com/document/333648597/12a
https://ru.scribd.com/document/333648606/13a
https://ru.scribd.com/document/333648585/14a


15 Teren public domeniu privat, amplasat în intravilanul or.Cimișlia, 

adiacent sectorului cu nr.cadastral 2901304001, b0 62, scopul 

amplasării stupilor de albini. 

https://ru.scribd.com/document/333648625/15a  

0,08 3 61,60 150 

16 Teren public domeniu privat, amplasat în extravilan or.Cimișlia, 

adiacent sectorului cu nr.cadastral 2901323140, destinația grădină. 

https://ru.scribd.com/document/333648653/16a  

0,3008 10 237,80 400 

17 Teren public domeniu privat, amplasat în  or.Cimișlia, adiacent 

blocului de locuit situat în str. Al.cel Bun, nr.129, cu nr.cadastral 

2901303694 , destinația pentru construcții, în scopul amplasării unui 

edificiu provizoriu comercial(pentru realizarea florilor/ziarelor/prestări 

servicii pentru deservire socială). 

https://ru.scribd.com/document/333648645/17a  

0,0012 10 77,50 4500 

18 Teren public domeniu privat, amplasat în  or.Cimișlia, adiacent 

blocului de locuit situat în str. Al.cel Bun, nr.129, cu nr.cadastral 

2901303695 , destinația pentru construcții, în scopul amplasării unui 

edificiu provizoriu comercial(pentru realizarea florilor/ziarelor/prestări 

servicii pentru deservire socială) 

https://ru.scribd.com/document/333648654/18a  

0,0012 10 77,50 4500 

Nr./or

d 

                        Destinaţia oficii, locaţiune 

Supraf

aţa 

oficiilo

r m2 

Ter

me

nul 

de 

loca

ţiun

e(a

ni) 

Coefici

entul  

Preţul 

stabilit de 

comisie 

Lei/lunar 

1 Încăpere amplasată în or.Cimişlia, str. Decebal, nr.9,et.I nr. cadastral 

2901304389.01, destinaţia-oficii, folosite în alte scopuri în afară de 

instituţii financiare, burse,instituţii de asigurare, restaurante, baruri 

cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb 

valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, 

cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. 

https://ru.scribd.com/document/333664756/inc1  

7,1 10 1,2 373,25 

2 Încăpere amplasată în or.Cimişlia, str. Decebal, nr.9,et.I nr. cadastral 

2901304389.01, destinaţia-oficii, folosite în alte scopuri în afară de 

instituţii financiare, burse,instituţii de asigurare, restaurante, baruri 

cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb 

valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, 

cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. 

https://ru.scribd.com/document/333664768/inc-2  

21,2 10 1,2 1114,46 

3 Încăpere amplasată în or.Cimişlia, str. Decebal, nr.9,et.II nr. cadastral 

2901304389.01, destinaţia-oficii, folosite în alte scopuri în afară de 

instituţii financiare, burse,instituţii de asigurare, restaurante, baruri 

cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb 

valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, 

cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. 

https://ru.scribd.com/document/333664787/inc-3  

95,60 10 1,2 5025,6 

4 Încăpere amplasată în or.Cimişlia, str. Decebal, nr.9,et.II nr. cadastral 

2901304389.01, destinaţia-oficii, folosite în alte scopuri în afară de 

instituţii financiare, burse,instituţii de asigurare, restaurante, baruri 

cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb 

valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, 

cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. 

https://ru.scribd.com/document/333664761/inc-4  

12,5 10 1,2 657,11 

5 Încăpere amplasată în or.Cimişlia, str. Decebal, nr.9,et.II nr. cadastral 

2901304389.01, destinaţia-oficii, folosite în alte scopuri în afară de 

instituţii financiare, burse,instituţii de asigurare, restaurante, baruri 

cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb 

valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, 

cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. 

https://ru.scribd.com/document/333664755/inc-5  

59,1 10 1,2 3106,82 

6 Încăpere amplasată în or.Cimişlia, str. Decebal, nr.9,et.II nr. cadastral 

2901304389.01, destinaţia-oficii, folosite în alte scopuri în afară de 

11,0 10 1,2 578,26 

https://ru.scribd.com/document/333648625/15a
https://ru.scribd.com/document/333648653/16a
https://ru.scribd.com/document/333648645/17a
https://ru.scribd.com/document/333648654/18a
https://ru.scribd.com/document/333664756/inc1
https://ru.scribd.com/document/333664768/inc-2
https://ru.scribd.com/document/333664787/inc-3
https://ru.scribd.com/document/333664761/inc-4
https://ru.scribd.com/document/333664755/inc-5


instituţii financiare, burse,instituţii de asigurare, restaurante, baruri 

cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb 

valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, 

cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. 

https://ru.scribd.com/document/333664777/inc-6  

7 Încăpere amplasată în or.Cimişlia, str. Decebal, nr.9,et.II nr. cadastral 

2901304389.01, destinaţia-oficii, folosite în alte scopuri în afară de 

instituţii financiare, burse,instituţii de asigurare, restaurante, baruri 

cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb 

valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, 

cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. 

https://ru.scribd.com/document/333664765/inc-7  

11,0 10 1,2 578,26 

8 Încăpere amplasată în or.Cimişlia, str. Decebal, nr.9,et.II nr. cadastral 

2901304389.01, destinaţia-oficii, folosite în alte scopuri în afară de 

instituţii financiare, burse,instituţii de asigurare, restaurante, baruri 

cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb 

valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, 

cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. 

https://ru.scribd.com/document/333664775/inc-8  

4,4 10 1,2 231,3 

9 Încăpere amplasată în or.Cimişlia, str. Decebal, nr.9,et.II nr. cadastral 

2901304389.01, destinaţia-oficii, folosite în alte scopuri în afară de 

instituţii financiare, burse,instituţii de asigurare, restaurante, baruri 

cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb 

valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, 

cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. 

https://ru.scribd.com/document/333664773/inc-9  

12,9 10 1,2 678,14 

10 Încăpere amplasată în or.Cimişlia, str. Decebal, nr.9,et.II nr. cadastral 

2901304389.01, destinaţia-oficii, folosite în alte scopuri în afară de 

instituţii financiare, burse,instituţii de asigurare, restaurante, baruri 

cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb 

valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, 

cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. 

https://ru.scribd.com/document/333664783/inc-10  

24,6 10 1,2 1293,2 

 

În Comunicatul informativ v-or fi publicate loturile clasificate după modul  de folosire cu 

indiciu „V”-vînzare, „A” – arendă, „L” –locaţiune în consecutivitate cu precăutarea 

preţurilor. 

 

2. Stabilirea taxei de participare la licitaţie pentru persoane fizice, juridice la 

vinzare/arendă/locaţiune 

 Taxa de participare la licitaţiile pentru loturile de vînzare pentru persoane fizice 

-600lei, pentru persoane juridice-1200lei; 

 Taxa de participare la licitaţiile pentru loturile de arendă pentru persoane fizice -

200lei, persoane jurice-200 lei; 

 Taxa de participare la licitaţiile pentru loturile de darea în locaţiune pentru 

persoane fizice -200lei, persoane juridice-200lei. 

 

Preşedintele Comisiei de licitaţie 

   ___Berejanu Florin______     ___________________   
         (numele, prenumele)                                       (semnătura)                                                            

Membrii Comisiei: 

       ___Durlescu Ana  _________   _________________   
        (numele, prenumele)                                      (semnătura)                   

    ___Turutea Corina______   _____________________   
        (numele, prenumele)                                   (semnătura)                   

    ___Leonid Fedorenco     _   _____________________   
        (numele, prenumele)                                    (semnătura)                                     

    ___Sterbet Alexandru    _   _____________________   
        (numele, prenumele)                                    (semnătura)                                     

   ___Florea Mariana   __   _____________________   
        (numele, prenumele)                                   (semnătura)                                     

https://ru.scribd.com/document/333664777/inc-6
https://ru.scribd.com/document/333664765/inc-7
https://ru.scribd.com/document/333664775/inc-8
https://ru.scribd.com/document/333664773/inc-9
https://ru.scribd.com/document/333664783/inc-10


    ___Iosif Chetraru________   __________________   
        (numele, prenumele)                                    (semnătura)                                     

    ____Suhan Sergiu  ____   _____________________   
        (numele, prenumele)                                    (semnătura)                   

    ____Birsa Grigare__   _     ____________________   
         (numele, prenumele)                                   (semnătura)                                     
    

  _      Vasluian Vasile     _   _____________________   
         (numele, prenumele)                                   (semnătura)                                     
                              

       

L.Ş. 


