
 

Comunicat informativ 

 

         Primăria or Teleneşti, anunţă pentru data de 18 februarie 2022, 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. 8901215025 cu suprafaţa de 0,0030 ha preţul  10000,00 lei str. Petru Rareș  

- nr. cad. 8901215073 cu suprafaţa de 0,0855 ha preţul 128000,00  lei str. Ștefan cel Mare  

- nr. cad. 8901215246 cu suprafaţa de 0,0035 ha preţul 10000,00  lei  str. Petru Rareș 

- nr. cad. 8901215250 cu suprafaţa de 0,0055 ha preţul 15000,00 lei str. Petru Rareș  

- nr. cad. 8901217248 cu suprafaţa de 0,0031 ha preţul  10000,00  lei str. Plopilor  

- nr. cad. 8901217399 cu suprafaţa de 0,0036 ha preţul  10000,00 lei str. Dacia 22/5 

- nr. cad. 8901217421 cu suprafaţa de 0,0038 ha preţul  10000,00  lei str. Plopilor20/3 

- nr. cad. 8901219357 cu suprafaţa de 0,0033 ha preţul  10000,00 lei str. Ioan Vodă  cel Viteaz 21/4 

- nr. cad. 8901219358 cu suprafaţa de 0,0060 ha preţul  15000,00 lei str. Ioan Vodă  cel Viteaz 21/5 

-  nr. cad. 8901219366 cu suprafaţa de 0,0024 ha preţul  8000,00 lei, str. Ioan Vodă  cel Viteaz 19/16  

- nr. cad. 8901219367 cu suprafaţa de 0,0024 ha preţul  8000,00  lei, str. Ioan Vodă  cel Viteaz 19/15 

-  nr. cad. 8901219368 cu suprafaţa de 0,0024 ha preţul  8000,00  lei str. Ioan Vodă  cel Viteaz 19/14 

- nr. cad. 8901219369 cu suprafaţa de 0,0024 ha preţul  8000,00  lei str. Ioan Vodă  cel Viteaz 19/13 

- nr. cad. 8901219370 cu suprafaţa de 0,0024 ha preţul  8000,00  lei str. Ioan Vodă  cel Viteaz 19/12 

nr. cad. 8901219371 cu suprafaţa de 0,0024 ha preţul  8000,00  lei str. Ioan Vodă  cel Viteaz 19/11 

- nr. cad. 8901219372 cu suprafaţa de 0,0024 ha preţul  8000,00  lei str. Ioan Vodă  cel Viteaz 19/10 

- nr. cad. 8901219374 cu suprafaţa de 0,0051 ha preţul  15000,00  lei str. Ioan Vodă  cel Viteaz 19/9 

- nr. cad. 8901219375 cu suprafaţa de 0,0024 ha preţul  8000,00  lei str. Ioan Vodă  cel Viteaz 19/18 

- nr. cad. 8901225128 cu suprafaţa de 0,0033 ha preţul  10000,00  lei str. Alexandru cel Bun  

- nr. cad. 8901225129 cu suprafaţa de 0,0021 ha preţul  8000,00  lei str. Alexandru cel Bun  

- nr. cad. 8901228123 cu suprafaţa de 0,0023 ha preţul 8000,00  lei str. M.Sadoveanu  

-  

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

- nr. cad. 8901103089 cu suprafaţa de 4,5895 ha preţul      202000,00   lei Extravilan 

- nr. cad. 8901103090 cu suprafaţa de 2,8954 ha preţul      142000,00    lei Extravilan 

- nr. cad. 8901103091 cu suprafaţa de 2,4870 ha preţul      122000,00     lei Extravilan 

- nr. cad. 8901107214 cu suprafaţa de 1,128  ha preţul       54000,00      lei Extravilan 

- nr. cad. 8901107215 cu suprafaţa de 1,0 ha preţul            48000,00      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 contului - 10%  din  preţul  iniţial  al  

obiectului  care se primesc  pînă  la  data de 16 februarie ora  16:00.  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: 

MD73TRPDBD371210B03698AB, cod  fiscal  1007601002072  banca  Ministerul  Finanţe – 

Trezoreria  de  Stat  cod  bancii  TREZMD2X 

 

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