
REPUBLICA  MOLDOVA

CONSILIUL LOCAL RATUŞ

RAIONUL TELENEŞTI

DECIZIA nr 2/10
din 10 mai 2012

 
Cu privire la aprobarea Comunicatului informativ 
despre desfăşurarea licitaţiei „ cu strigare”
de vînzare a mijloacelor fixe 
 

Examinînd materiale prezentate de primarul comunei domnul Tudor Ţurcanucu 
privire la aprobarea Comunicatului informativ  despre desfăşurarea licitaţiei „ cu 
strigare” de vînzare vagonului-atelier din patrimoniul primăriei, ţinînd cont de avizul 
pozitiv al Comisiei de specialitate activităţi economico-financiare, buget, agricultură şi 
industrie, în temeiul art. 14 alin. (2)  lit. d) şi art. 77 alin. (5)  al legii privind administraţia 
publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  Hotărîrea Guvernului  R.Moldova nr.136 din 
10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu 
reducere,Consiliul comunal Ratuş DECIDE: 
 
1.  Se desfăşoară  licitaţia „cu strigare” de vînzare a mijloacelor fixe din patrimoniul 

primăriei, în ziua de 08 iunie 2012, la orele 11.00, în primăria comunei Ratuş.
2. Se aprobă Comunicatul informativ despre desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de 
vînzare a mijloacelor fixe din patrimoniul primăriei, conform anexei.
3. Se obligă comisia de licitaţie să pregătească materialele necesare şi să asigure 

desfăşurarea licitaţiei în ziua de 08 iunie 2012.
   
 

Preşedintele şedinţei                                         Certan Veaceslav     
Secretarul consiliului local                                Cernica Stela

   
  
  
  
 

  Anexă  nr.1
                  la  Decizia  Consiliului  comunal

                                      Ratuş  nr. 2/10    
                                 din  10 mai 2012

Comunicat informativ
privitor la desfăşurarea  licitaţiei cu strigare de

vînzare a mijloacelor fixe din patrimoniul primăriei
 



În  conformitate cu  art.14 alin. (2) lit. d),  art.77 alin. (5)  al legii  privind  
administraţia  publică  locală  nr. 436-XVI din  28.12.2006,  Primăria  comunei Ratuş  
Vă  comunică despre  desfăşurarea  licitaţiei cu strigare de vînzare a mijloacelor fixe din 
patrimoniul primăriei comunei Ratuş. Licitaţia  va  avea  loc  la  data  de  08 iunie 2012 
în incinta  primăriei, ora  11:00 La licitaţie „cu strigare” se propune vînzarea-cumpărarea  
vagonului-atelier mijloc fix din patrimoniul primăriei:
1.  Condiţiile  de  participare  la  licitaţie:
- Depunerea  cererii  de  participare; Documente  de identitate  a  participantului;
- Plata  taxei  de  participare – 200 lei (documente justificative)
- Plata  acontului  - 10%  din  preţul  iniţial  al obiectului  (documente  justificative)
- Documentele  de  participare  se  primesc  pînă  la data  de  07 iunie  ora  11.00

2.  Contul  de  decontare  a  primăriei  la  care  se  va transfera  taxa  de 
participare:  cont  bancar 226641, cont  trezorerial  11556938945, cod  fiscal 
1007601003909 Banca  Ministerul  Finanţelor – Trezoreria  de  Stat  cod  bancii  
TREZMD2X  şi acontului:  cont bancar 226641, cont trezorerial 461500000714101, 
cod  fiscal  1007601003909 Banca  Ministerul  Finanţe – Trezoreria  de  Stat  cod bancii  
TREZMD2X

3.  Alte  informaţii  suplimentare  la  telefonul  de contact  0(258)71460
 


