COMUNICAT INFORMATIV
00
La 2 octombrie 2020 ora 10 , la sediul Primăriei mun. Chișinău, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 83,
sala de ședințe a CMC, va avea loc licitaţia funciară cu strigare privind acordarea dreptului de locațiune a terenului
din intravilanul municipiului Chişinău
Termenul
Argumentarea
relațiilor
Preţul
juridică
Suprafaţa
Nr.
funciare
iniţial
Destinaţia lotului de pămînt, adresa
Terenului
lotului
de
la licitaţie
(ha)
locațiune
(lei)
(ani)
Teren de fotbal, mini - terenuri de fotbal, teren
de sport multifuncțional, inclusiv în scopul
Decizia CMC
1-L/02-10utilizării gratuite în procesul instruirii de către
1,776
5
2 500 000
nr. 14/14-1 din
2020/
elevii Liceului cu profil sportiv nr. 2 din str.
11 august 2020
Alecu Russo, 57, o porțiune de teren cu nr.
cadastral 0100312.296
ORDINEA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE:
ORGANIZATORUL LICITAŢIEI
Agenţia din Chişinău
«CAPITALIMOBIL» SRL
La licitaţie sînt admişi: persoane fizice şi juridice din Republica
Relaţii: Tel: 022 27 51 80, 022 27 55 49,
Moldova, persoane fizice și juridice străine integral private,
mob: +373 62 148 224
apatrizi, în condițiile legii și asociațiile a persoanelor specificate
Pagina web: www.capital-imobil.md
mai sus.
Email: capitalimobil@gmail.com
Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte, nu
mai tîrziu de 24 de ore pînă la licitaţie, pe numele Comisiei de
licitaţie pe adresa: mun.Chişinău, str.Armenească 43, Agenţia
Doritorii de a examina loturile se vor prezenta: la
00
din Chişinău “Capitalimobil” SRL următoarele acte:
18septembrie 2020 ora 10 pe adresa: mun. Chişinău,
str. Armenească 43, «Capitalimobil»SRL
- cererea după formă stabilită;
- extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al
întreprinzătorilor individuali;
Taxa de participare la licitaţie:
- procura, în cazul participării prin reprezentanți; copia actului 1) pentru persoane juridice - 1 500 lei;
de identitate;
2) pentru persoane fizice - 1 000 lei;
- documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în
Costul biletului de intrare - 50 lei.
mărime de 10 la sută din preţul initial și a taxei de
participare
Acontul și taxa de participare se transferă pe contul de
decontare:
BC „Victoriabank”S.A., fil.nr.17 Chișinău
Cod OIF
VICBMD2X457c/d IBAN: MD68VI000002224917344MDL c.f.:
1004600048210
Notă: plata anuală pentru folosirea terenului cu drept de
locațiune sau superficie va fi stabilită la momentul încheierii
contractului respectiv.
Comunicat informativ a fost aprobat prin decizia comisiei de licitație conform procesului-verbal din 03.09.2020

