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Întreprinderea de Stat „întreprinderea pentru Silvicultura Edineţ” (cod fiscal: 1003604153298) 
anunţă pentru data de 03.12.2018, ora 10:00, pe adresa: mun. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei,24, 
desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind comercializarea a activelor neutilizate al întreprinderii 
(mijloace de transport), după cum urmează:

Nr. lot: D enum irea bunului m obil A nul producerii Preţ iniţial, lei

1 . V A Z  - 21213  E D A V  649 , universal,culoarea albă, 2003 25 0 0 0 ,0 0

2. L A D A  -  2 1 2 1 4  E D  B D  251 , universal, culoarea albă 2008 2000 0 ,0 0

^a licitaţie pot participa: persoane fizice şi juric ice din Republica'Moldova; persoane
juridice străine, apatrizii, în condiţiile legii;asociaţii ale persoanelor specificate în lit. a) şi b).
Pentru a participa la licitaţia cu strigare, solicitanţii, trebuie să depună pînă la data de 30.11.2018, orele 
17:00, pe adresa: mun.Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei,24 (anticamera) următoarele documente:
1. cererea de participare la licitaţie, conform modelului aprobat;
2. documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, după cum urmează a) persoane 
juridice : extrasul din Registrul de stat, copie;
b)persoane fizice : copia buletinului de identitate;
3. documentele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitaţie, la contul indicat şi în 
mărimea stabilită (documente de plată trebuie să conţină menţiunea despre achitarea taxei de participare 
la licitaţie şi a acontului) ;
4. documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe 
contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale 
licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire:
a) procura autentificată notarial.
Taxa de participare -  600,00 lei pentru persoane fizice şi 1200,00 lei pentru persoane juridice şi acontul de 
participare în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului (bunului) pentru care se solicită participarea la 
licitaţie, urmează a fi achitate la contul de decontare IBAN MD70AG000000022513400271,
Moldova Agroindbanc” S.A, fii. Edineţ, Cod bancar AGRNMD2X791, cod TVA 5500021 
în cererea de participare la licitaţie urmează a fi indicat bunul sau bunurile pentru care se solicită 
participare.
Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu bunurile expuse spre 
comercializare pot fi obţinute la tel. 0246 22893, 024623982 sau pe pagina web a întreprinderii: 
edineţ. silvicultura.md
Familiarizarea cu bunurile expuse la licitaţie şi preluarea cererilor pentru participare va avea loc pe data 
de 28.11.2018, în intervalul orelor 8:00 -  17:00, pe adresa mun. Edineţ^îî^S^seaua Bucovinei,24.
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