
Licitația din 14.06.2018 
 

Lot 

nr. 

Terenuri  - vînzare 

 
Suprafaţ

a 

terenului 

( ha) 

Preţul final 

de vînzare 

3-V Teren pentru construcţii, nr. cadastral 2901304111, în 

curtea blocului locativ din str. Decebal 8, or. Cimișlia, 

pentru construirea unui garaj. 

 

0,0024 ha 10 000 lei 

Lot 

nr. 

Terenuri - arendă Suprafaţa 

terenului 

( ha) 

Termen 

de 

arendă 

Preţul 

final de 

expunere 

la licitaţie 

2-A Teren agricol, 1,60 ha din suprafața totală de 4,64 

ha, din conturul 2630, b° 100, amplasat în 

extravilanul or. Cimișlia, s. Dimitrovca, termen – 

5 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul 

de arendă pentru 5 ani. 

1,60 ha 5 ani 

 

2 500 

lei/an 

 

3-A Teren agricol, 4,00 ha, din suprafața totală de 9,30 

ha, din conturul 1503 A, b°72, amplasat în 

extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, 

termen – 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi 

contractul de arendă pentru 3 ani. 

 

4,00 ha 3 ani 8800 

lei/an 

4-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 

24,62 ha, din conturul 1365, b° 68, amplasat în 

extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, 

termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi 

contractul de arendă pentru 3 ani. 

5,00 ha 3 ani 11 000 

lei/an 

5-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 

24,62 ha, din conturul 1365, b° 68, amplasat în 

extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, 

termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi 

contractul de arendă pentru 3 ani. 

5,00 ha 3 ani 11 000 

lei/an 

6-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 

24,62 ha, din conturul 1365, b° 68, amplasat în 

extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, 

termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi 

contractul de arendă pentru 3 ani. 

5,00 ha 3 ani 11 000 

lei/an 

7-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 21,02 ha, 

din conturul 1368, b° 72, amplasat în extravilanul or. 

Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior 
cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 

ani. 

5,00 ha 3 ani 11 000 

lei/an 

8-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 21,02 ha, 
din conturul 1368, b° 72, amplasat în extravilanul or. 

Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior 

cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 

ani. 

5,00 ha 3 ani 11 000 

lei/an 



9-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 21,02 ha, 

din conturul 1368, b° 72, amplasat în extravilanul or. 
Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior 

cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 

ani. 

5,00 ha 3 ani 11 000 

lei/an 

10-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 21,02 ha, 
din conturul 1368, b° 72, amplasat în extravilanul or. 

Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior 

cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 
ani. 

5,00 ha 3 ani 11 000 

lei/an 

11-A Teren agricol, 4,54 ha, din suprafața totală de 9,39 

ha, din conturul 1375, b°72, amplasat în 

extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, 

termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi 

contractul de arendă pentru 3 ani. 

5,00 ha 3 ani 11 000 

lei/an 

12-A Teren agricol, 4,54 ha, din suprafața totală de 9,39 

ha, din conturul 1375, b°72, amplasat în 

extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, 

termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi 

contractul de arendă pentru 3 ani. 

5,00 ha 3 ani 11 000 

lei/an 

13-A Teren agricol, 5,30  ha, din suprafața totală de 

5,66  ha, (suprafața de 0,30 ha vor servi drept cale 

de acces pentru animalele care vor pășuna pe 

sectoarele adiacente) din conturul 1445, b°72, 

amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. 

Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu 

dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 

ani.  

 

5,30 ha 3 ani 11 550 

15-A Bazin acvatic, contur 4618, 4819, extravilanul or. 

Cimișlia. 

3,32 ha 25 ani 7000  

lei/ an 

 Locațiune Suprafaţa 

terenului 

m² 

Termen

ul de 

arendă 

Preţul 

final de 

expunere 

la licitaţie 

4-L Încăpere, nr. cadastral 2901304410, et. I, str. 

Ștefan cel Mare, nr 14, or. Cimișlia. 

37,7 m² Termen 

10 ani 

6100 

lei/lună 

 

 


