
COMUNICAT INFORMATIV 

Primăria mun. Strășeni anunță pentru data de 18 octombrie 2022, ora 10.00, în incinta 

Primăriei mun. Strășeni se va desfășura:     

I. Licitația cu strigare pentru:   

a) dreptul de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant:  

lot nr. 1 – amplasarea unității de comerț ambulant pe teritoriul Parcului „Mihai 

Eminescu”, adresa mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu nr. 37/C. Tipul unității de comerț 

ambulant: gheretă. Suprafața maximă exterioară a unității de comerț ambulant: 20 m.p. 

Suprafața terenului pentru amenajare: 200 m.p. Activități de comerț permise a fi desfășurate: 

înghețată, băuturi răcoritoare și fierbinți, produse de patiserie și cofetărie, flori și aranjamente 

florale naturale. Prețul inițial al licitației este de 60000 lei. Termenul de valabilitate a 

contractului 5 ani. Câștigătorul licitației în termen de 90 zile de la data încheierii contractului 

are obligația de: amenajare și întreținere a teritoriului adiacent unității comerciale; curățire, 

amenajare și înverzire a terenului aferent pârâului (râpei) adiacent Parcului ”Mihai Eminescu”; 

instalare și gestionare veceului public.  

lot nr. 2 – amplasarea unității de comerț ambulant pe teritoriul Parcului „Ștefan cel Mare 

și Sfînt”, adresa mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 135/C. Tipul unității de comerț 

ambulant: gheretă. Suprafața maximă exterioară a unității de comerț ambulant: 20 m.p. 

Suprafața terenului pentru amenajare: 200 m.p. Activități de comerț permise a fi desfășurate: 

înghețată, băuturi răcoritoare și fierbinți, produse de patiserie și cofetărie, cărți, reviste, ziare și 

alte publicații, felicitări și ilustrate, articole de artizanat, articole foto, tablouri, lucrări de artă 

ale meșterilor populari și artiștilor plastici, suvenire având volum mic care simbolizează prin 

inscripționare și formă de prezentare Strășeni și Republica Moldova, flori și aranjamente florale 

naturale. Prețul inițial al licitației este de 60000 lei. Termenul de valabilitate a contractului 5 

ani. Câștigătorul licitației în termen de 90 zile de la data încheierii contractului are obligația de: 

amenajare și întreținere a teritoriului adiacent unității comerciale; să amenajeze accesul și 

parcarea la intrarea în Parcul ”Ștefan cel Mare și Sfînt”; instalare și gestionare veceului public.    

 

Acontul constituie 10 % din prețul inițial al lotului, Cod IBAN 

MD86TRGDAU14225280010000.   

Taxa de participare – 1000 lei pentru persoanele fizice pentru fiecare lot separat, 2000 lei 

pentru persoanele juridice pentru fiecare lot separat, Cod IBAN 

MD28TRGDAU14221180010000.   

Doritorii de a fi familiarizați cu loturile expuse la licitație, cu condițiile și cu documentele 

de licitație pot să se adreseze în biroul 08, Primăria mun. Strășeni.   

Documentele de participare la licitație se vor depune în incinta Primăriei mun. Strășeni 

în biroul Nr. 08, pînă pe data de 17 octombrie 2022, ora 10.00. Relații la tel. 023722290, 

078690173.         


