
 

Comunicat informativ 

Primăria or Teleneşti, anunţă pentru data de    19 noiembrie   2018, ora    10:00  în incinta 

Primăriei desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare –cumpărare a terenurilor proprietate 

publică, domeniul privat din intravelanul şi extravelanul or.Teleneşti. 

La licitaţie „cu strigare” se propune: 

a) Vînzarea terenurilor proprietate publică din domeniul privat, din intravelanul primăriei 

destinat pentru construcţii: 

- nr. cad. 8901217305 cu suprafaţa de 0,071 ha preţul  127000,00 lei str. Dacia  

- nr. cad. 8901225115 cu suprafaţa de 0,0034 ha preţul 8500,00  lei str. Al. Cel Bun. 

- nr. cad. 8901225126 cu suprafaţa de 0,0034 ha preţul 8500,00  lei  str. Al. Cel Bun.  

- nr. cad. 8901219374 cu suprafaţa de 0,0051 ha preţul 11500,00 lei str. Ioan Vodă cel Viteaz nr. 

19/9.  

- nr. cad. 8901219365 cu suprafaţa de 0,0024 ha preţul  6700,00  lei str. Ioan Vodă cel Viteaz nr. 

19/17.  

- nr. cad. 8901217421cu suprafaţa de 0,0038 ha preţul  9130,00  lei str.Plopilor nr. 20/3.  

- nr. cad. 8901217400 cu suprafaţa de 0,0034 ha preţul  8500,00 lei str.Dacia nr. 22/6. 

- nr. cad. 8901227399 cu suprafaţa de 0,0036 ha preţul  8800,00  lei str. Dacia nr. 22/5.  

- nr. cad. 8901215216 cu suprafaţa de 0,0030 ha preţul  8000,00 lei str.Ștefan cel Mare și Sfînt. 

- nr. cad. 8901217319 cu suprafaţa de 0,0024 ha preţul  6700,00  lei str. Ioan Vodă. 

- nr. cad. 8901217403 cu suprafaţa de 0,0023 ha preţul  10000,00 lei str.Dacia nr. 6/14.  

- nr. cad. 8901217401 cu suprafaţa de 0,0033 ha preţul  8300,00 lei str. Dacia nr. 22/7.  

- nr. cad. 8901215253 cu suprafaţa de 0,0735 ha preţul  131000,00  lei str. Petru Rareș.  

- nr. cad. 8901215251 cu suprafaţa de 0,099 ha preţul  175500,00  lei str. Petru Rareș.  

- nr. cad. 8901215252 cu suprafaţa de 0,149 ha preţul  263000,00  lei str. Petru Rareș 

- nr. cad. 8901215250 cu suprafaţa de 0,0055 ha preţul  12100,00  lei str. Petru Rareș 

- nr. cad. 8901215073 cu suprafaţa de 0,0855 ha preţul  151600,00  lei str. Ștefan cel Mare.  

- nr. cad. 8901215249 cu suprafaţa de 0,0035 ha preţul  8600,00  lei str. Petru Rareș.  

- nr. cad. 8901217406 cu suprafaţa de 0,0074 ha preţul  15400,00  lei str. Petru Rareș.  

- nr. cad. 8901217407 cu suprafaţa de 0,009 ha preţul  18200,00  lei str. Petru Rareș 

- nr. cad. 8901217428 cu suprafaţa de 0,001 ha preţul  4300,00  lei str. 8 Martie.  

- nr. cad. 8901219380 cu suprafaţa de 0,0952 ha preţul  169000,00  lei str. 8 Martie.  

- nr. cad. 8901220259 cu suprafaţa de 0,0116 ha preţul 23000,00  lei str. 8 Martie.  

- nr. cad. 8901220269 cu suprafaţa de 0,0016 ha preţul  5500,00  lei str. Păcii.  

- nr. cad. 8901220268 cu suprafaţa de 0,0195 ha preţul  36500,00  lei str. Păcii.  

- nr. cad. 8901218216 cu suprafaţa de 0,0028 ha preţul  7400,00  lei str. Ștefan cel Mare și Sfînt.  

b)Vînzarea terenurilor proprietate publică din domeniul privat destinat pentru agricultură: 

- nr. cad. 8901232149 cu suprafaţa de 0,8448 ha preţul      16,900 ,00  lei Extravelan 

- nr. cad. 8901103089 cu suprafaţa de 4,5895 ha preţul     91,800,00    lei Extravelan 

- nr. cad. 8901103090 cu suprafaţa de 2,8954 ha preţul     58000,00    lei Extravelan 

- nr. cad. 8901103091 cu suprafaţa de 2,4870 ha preţul    49750,00     lei Extravelan 

- nr. cad. 8901302062 cu suprafaţa de 0,030 ha preţul          3000,00   lei Extravilan 

- Pentru a participa la licitaţie se va depune: cerere, documente  de  identitate  a  participantului, 

confirmarea achitării taxei de participare-1500 lei şi a  acontului  - 10%  din  preţul  iniţial  al  

obiectului  care se primesc  pînă  la  data de 16 noiembrie ora 17:00.  Contul  de  decontare  a  

primăriei  la  care  se  va  transfera  taxa  de  participare:  cont  bancar  226641, cod IBAN: 

MD23TRPDBD142310A10958AA, cod  fiscal  1007601002072  banca  Ministerul  Finanţelor 

– Trezoreria  de  Stat  cod  bancii  TREZMD2X şi acontul: cont bancar 226641, cod IBAN: 

MD03TRPDBD371210B03698AA, cod  fiscal  1007601002072  banca  Ministerul  Finanţe – 

Trezoreria  de  Stat  cod  bancii  TREZMD2X 

 

                           Informaţii  suplimentare  la  telefonul  de  contact  0258-2-25-30 

 

 

                            


