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O.C.N. „MOLDCREDIT” S.R.L., în calitate de posesor, anunță pentru data de 05.04.2022, ora 11.00, licitația
publică de vînzare a bunului imobil: apartament, suprafața - 36,8 m.p., nr. cadastral 1701113.091.01.014, situat în mun.
Cahul, str. Vasile Stroiescu 37. Prețul inițial – 380 000 MDL.
Pentru a participa la licitația publică, doritorii vor depune cererea de participare și dovada de achitare a acontului în
mărime de 5% din prețul inițial al bunului la biroul O.C.N. „MOLDCREDIT” S.R.L. pînă pe data de 04.04.2022. Acontul și
taxa de participare la licitația publică în mărime de 200 MDL se vor depune la contul O.C.N. „MOLDCREDIT” S.R.L., prin
virament/depunere, IDNO – cod fiscal 1010600029584, IBAN MD23EC000000225167162382, B.C. „EuroCreditBank”
S.A., ECBMMD2X. Pentru informații suplimentare cu referire la licitația publică, inclusiv pentru familiarizarea cu bunurile
expuse spre vînzare, adresați-vă la sediul O.C.N. „MOLDCREDIT” S.R.L.: mun. Chișinău, str. Ismail 33, bir. 701. Tel.:
0(22)549236, 069000184.
Î.S. Rezervaţia Naturală „Codrii” anunță licitaţia de tip deschis de achiziţionare a serviciilor de audit - auditul
obligatoriu al rapoartelor financiare pentru anul 2021.
Cerinţe:
- Experienţă de lucru de cel puţin 1 an cu întreprinderile din sectorul silvic.
Criterii de selectare:
- Oferta cea mai avantajoasă în funcţie de preţ şi calitate.
Acte necesare pentru participare la licitație:
- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
- copia licenţei pentru dreptul de a desfăşura genul dat de activitate;
- copia certificatului plătitor de T.V.A.;
- extrasul din Registrul de stat al agenţilor economici;
- lista specialiştilor, copiile certificatelor de calificare;
- condiţiile de achitare.
Termenul preconizat de executare a contractului - pînă pe data de 31.07.2022.
Î.S. Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului” anunță licitaţia de tip deschis de achiziţionare a serviciilor de audit auditul obligatoriu al rapoartelor financiare pentru anul 2021.
Cerinţe:
- Experienţă de lucru de cel puţin 1 an cu întreprinderile din sectorul silvic.
Criterii de selectare:
- Oferta cea mai avantajoasă în funcţie de preţ şi calitate.
Acte necesare pentru participare la licitație:
- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
- copia licenţei pentru dreptul de a desfăşura genul dat de activitate;
- copia certificatului plătitor de T.V.A.;
- extrasul din Registrul de stat al agenţilor economici;
- lista specialiştilor, copiile certificatelor de calificare;
- condiţiile de achitare.
Termenul preconizat de executare a contractului - pînă pe data de 31.07.2022.
Administratorul autorizat Selevestru Irina anunță pentru data de 30 martie 2022, ora 15.00, licitația „cu strigare” de
vînzare a bunului imobil, încăpere nelocativă, suprafața - 27,7 m.p. (35,9 m.p. conform planului), situată pe adresa: mun.
Chişinău, str. Alexandru cel Bun 103/A, nr. cad. 0100418288.01.009, prețul inițial - 1 436 000 lei. Varianta de finisare
este cea de la momentul vînzării. Alte lucrări de finisare vor fi efectuate din contul și cu mijloacele cumpărătorului. Pentru
a participa la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 44, of.
02, va achita la contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul inițial și taxa pentru participare de 1000 lei.
Modelul cererii de participare la licitație și numărul contului de acumulare pot fi ridicate la adresa administratorului. La
aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul care a oferit cel
mai mare preţ. Informații suplimentare la tel. 0(22)101601, 069289362. Termenul de depunere a cererilor de participare
la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitație.
Administratorul autorizat Selevestru Irina anunță pentru data de 30 martie 2022, ora 14.00, pe adresa: mun. Chișinău,
str. Gh. Asachi 44, of. 02, licitație „cu strigare” de vînzare a bunului imobil – construcție, suprafața - 174,6 m.p., situată
pe terenul cu suprafața de 0,2856 ha, cu utilaj, pe adresa: r-nul Ialoveni, traseul Chișinău-Ialoveni, prețul inițial – 2 500
000 lei. Pentru a participa la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului: mun. Chișinău, str. Gh.
Asachi 44, of. 02, şi va achita la contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul inițial și taxa pentru participare
de 1000 lei. Modelul cererii de participare la licitație și numărul contului de acumulare pot fi ridicate la adresa administratorului. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul care
a oferit cel mai mare preţ. Informații suplimentare la tel.: 0(22)101601, 069289362. Termenul de depunere a cererilor
de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitație.
Lichidatorul C.A.P. „SMECA-G”, în proces de insolvabilitate, Rusu Dorin, anunță la data de 04.04.2022,
ora 10.00, pe adresa: mun. Сomrat, str. Pobeda 68, of. 303, licitaţia „cu strigare” de vînzare a bunurilor din masa
debitoare: semănătoare „Chervona Zirka” SZ-5.4, a.f. 2016; semănătoare „Chervona Zirka” SZ-5.4, a.f. 2016; tractor
de marca Belarus 892, a.f. 2016; semănătoare de precizie Planter-A6, a.f. 2017; semănătoare de precizie Planter-A6,
a.f. 2017; distribuitor de fertilizanți solizi Gender GC-1000, a.f. 2016; stropitoare tractată cu rampă TadLen TL-2018,
a.f. 2017. Bunurile se vînd ca un singur lot, preţul iniţial – 613 054 lei. Termenul-limită de depunere a cererilor de participare – data de 01.04.2022. Pentru a participa la licitaţie este necesar de prezentat: cererea de participare la licitaţie,
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