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ANUNȚ 

 

Publicat în monitorul oficial nr. 135-140 (8179-8184) din 6 mai 2022, pag. 138 

 

Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 24.05.2022, la ora 11.00, în Casa 

de Cultură din or. Cimișlia, a licitației cu strigare pentru vânzarea și locațiunea 

bunurilor publice. 

Vînzare:  
V 2022-02/08-3.1./2022-III Teren aferent obiectivului comercial, prestări servicii, 

0,0704 ha, nr. cadastral 2901305491, or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru f/n. preț de 

expunere - 500 000 lei.  

 

V 2022-02/08-3.2./2022-III Teren aferent obiectivului destinat locuinței, 0,1393 ha, 

nr. cadastral 2901304454, or. Cimișlia, str-la Sfînta Maria 3. Preț de expunere - 

500 000 lei. 

 

 V 2022-02/08-3.3./2022-III Teren aferent obiectivului destinat locuinței, 0,0066 ha, 

nr. cadastral 2901304876, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun f/n. Preț de expunere 

– 16 000 lei. 

 

 V 2022-02/08-3.4./2022-III Teren aferent obiectivului destinat locuinței, 0,0078 ha, 

nr. cadastral 2901304877, or. Cimișlia str-la Sfînta Maria 11. Preț de expunere – 

20 000 lei.  

 

V 2022-02/08-3.5./2022-III Teren aferent obiectivului comercial, prestări servicii, 

0,0022 ha, nr. cadastral 2901304875, or. Cimișlia str. C. Stamati f/n. Preț de 

expunere – 20 000 lei.  

 

V 2022-02/08-3.6./2022-III Teren aferent obiectivului destinat locuinței, 0,005 ha, 

nr. cadastral 2901304871, or. Cimișlia str. Alexandru cel Bun f/n. Preț de expunere 

– 20 000 lei. 

 

 V 2022-02/08-3.7./2022-III Teren pentru amplasarea garajelor, 0,0024 ha, nr. 

cadastral 2901304799, or. Cimișlia str. Șt. Cel Mare f/n. Preț de expunere – 20 000 

lei.  
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V 2022-02/08-3.8./2022-III Teren pentru amplasarea garajelor, 0,0024 ha, nr. 

cadastral 2901304575, or. Cimișlia str. Șt. Cel Mare f/n. Preț de expunere – 20 000 

lei. 

 

 V 2022-02/08-3.9./2022-III Teren pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură 

a agriculturii, 2,64 ha, nr. cadastral 2912111090, bonitate 620 extravilan sat 

Bogdanovca Veche. Preț de expunere – 250 000 lei. 

 

Locațiune încăperi: 

 

L 2018 - 2/4 ȘTcM14 Încăpere, 10,5 m2 , or. Cimișlia str. Șt. cel Mare 14, nr. 9 din 

planul clădirii, sediul primăriei, parter. Termen – 3 ani. Preț expus lunar – 5000 lei.  

L 2018 - 2/4 ȘTcM14 Încăpere, 14,5 m2 , or. Cimișlia str. Șt. cel Mare 14, nr. 10 din 

planul clădirii, sediul primăriei, parter. Termen – 3 ani. Preț expus lunar – 6000 lei.  

L 2018 - 2/4 ȘTcM14 Încăpere, 17,2 m2 , or. Cimișlia str. Șt. cel Mare 14, nr. 6 din 

planul clădirii, sediul primăriei, parter. Termen – 3 ani. Preț expus lunar – 7000 lei.   

 

Solicitanții pot participa la licitația cu strigare după achitarea taxei de 

participare, achitarea acontului și depunerea cererei de participare. Taxă de 

participare: a) pentru loturi ,,vânzare" – 1200 lei pentru personae juridice și 600 lei 

pentru personae fizice; b) pentru ,,locațiune" – 600 lei pentru persone juridice și 300 

lei pentru persoane fizice.  

Acont : 10 % din prețul publicat achitat la conturile primăriei or. Cimișlia , 

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

trezorărial 

MD05TRPDAZ371210B03064AB - pentru vînzarea terenurilor publice; 

MD25TRPDAZ142320A10879AA – pentru locațiunea încăperilor; 

MD33TRGDAZ14514229010000 – pentru taxa de participare. 

 

Termenul limită de depunere a cererii și familizarea cu bunurilor expuse - data de 

23.05.2022 ora 11.00 

 

Informație suplimentară: pe pagina web a primăriei or. Cimișlia www.cimișlia.md  

telefon 078160167. 
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