
„CET-Nord” SA, SRL „RILICI-COMPANI”, anunță desfășurarea licitației „cu
strigare” de realizare a metalelor uzate, țevii, și altor bunuri foste în folosință cu uzura < 50%,
pentru data de 27 septembrie 2022, ora 14:00, în incinta „CET-Nord” SA, sala de ședințe, pe adresa:
mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 168, după cum urmează:

Nr. lotului Bunul expus la licitație cu strigare Cantitatea, kg
Prețul inițial de

expunere la licitație
(lei), inclusiv TVA

Lotul nr.1 Plumb 4500.00 66418.00

Lotul nr.2 Cablu de aluminiu (deșeuri) 600.00 10866.00

Lotul nr.3 Țeavă 530 66756.78 906718.00

Lotul nr.4 Țeavă 426x8 28232.67 383468.00

Lotul nr.5 Țeavă 325x6 2146.90 29160.00

Lotul nr.6 Țeavă 325x7 24646.91 334764.00

Lotul nr.7 Țeavă 530x8 21805.55 296172.00

Lotul nr.8 Țeavă 325x6 565.00 7675.00

Lotul nr.9 Țeavă 325x6 28380.00 385469.00

Lotul nr.10 Țeavă 108x3,5 997.36 13546.00

Lotul nr.11 Țeavă 325x6 42.00 570.00

Lotul nr.12 Țeavă 426x7 74967.77 1018243.00

Lotul nr.13 Țeavă 325x7 13438.78 182531.00

Lotul nr.14 Țeavă 219 17263.27 234477.00

Lotul nr.15 Țeavă 426 40071.92 544273.00

Lotul nr.16 Țeavă 530 53738.09 729892.00

Lotul nr.17 Motor electric 3059.00 36008.00

Lotul nr.18 Motor electric cu reductor 140.00 1648.00

Lotul nr.19 Motor electric 200.00 2354.00

Lotul nr.20 Motor electric DS 13.50 159.00

Lotul nr.21 Motor electric F/F 160 Kw/1000 REV 950.00 11183.00

Lotul nr.22 Motor electric F/F 130 Kw/750 REV 1300.00 15303.00

Lotul nr.23 Motor electric F/F 100 Kw/750 REV 1400.00 16480.00

Lotul nr.24 Motor electric 4a132 7, Kw/11Kw/1,5Kw 372.00 4379.00

Lotul nr.25 Motor electric 380 V 80.00 942.00

Lotul nr.26 Motor electric ФР 28.00 330.00



Lotul nr.27 Motor electric 18,50 Kw 162.00 1907.00

Lotul nr.28 Motor electric 7,5 Ka 266.00 3131.00

Lotul nr.29 Motor electric 7,5 Kw 134.00 1578.00

Lotul nr.30 Pompă 100.80.160 200.00 2354.00

Lotul nr.31 Pompă K 818 fără motor electric 126.00 1483.00

Lotul nr.32 Pompă 1,5K-6D-1-41 160.00 1883.00

Lotul nr.33 Pompă RB 908.00 10689.00

Lotul nr.34 Pompă cu motor electric 250.00 2943.00

Lotul nr.35 Reductor 345.00 4062.00

Lotul nr.36 Troliu cu agățător 250.00 2943.00

Lotul nr.37 Troliu fără agățător 240.00 2825.00

Lotul nr.38 Regulator de tensiune 60.00 706.00

Achitarea prețului lotului se efectuează în termen de 7 zile.

Pentru a fi admişi la licitaţia „cu strigare”, participanţii sunt obligaţi să prezinte până la
data de 26.09.2022, ora 14:00, pe adresa mun. Bălţi, str. Independenţei, 33, of. 312:

1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depunerii conform
modelului stabilit);

2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
 persoanele juridice: copia extrasului din Registrul de stat;
 persoanele fizice: copia buletinului de identitate;
3. documentul de plată care confirmă transferul acontului pentru fiecare lot în parte şi a

taxei de participare la licitaţie;
4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitaţie.

Taxa de participare la licitație pentru persoane fizice - 600 lei, iar pentru persoane
juridice - 1200 lei, precum şi acontul în valoare 10% din preţul inițial al lotului urmează a fi
transferate la contul de decontare IBAN-MD60AG000002251211026978 în BC
„MoldovaAgroindbank”S.A., SRL “Rilici-Compani”, c/f 1004602001772 sau în casieria
SRL ”Rilici-Compani”.

Solicitanții au posibilitatea de a lua cunoștință cu bunurile expuse la licitație printr-o
programare la numărul de telefon: 0231-53367.

Informaţii privind licitaţia SRL „Rilici-Compani” 069176725.



S.A. „CET-Nord”, S.R.L. „RILICI-COMPANI”, anunță desfășurarea licitației „cu
strigare” de realizare a sedimentelor de păcură marca M-100 și a uleiului uzat TEXACO HDAX
5200 Gaz Engine Oil SAE 15-40 și a uleiului uzat TEXACO HDAX 9200 Low Ash Gaz Engine Oil
SAE 40 în butoaie uzate de metal cu volum de 208 litri, pentru data de 04 octombrie 2022, ora 14.00,
în incinta S.A. „CET-Nord”, sala de ședințe, pe adresa: mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 168, după
cum urmează:

Nr. lotului Bunul expus la licitație cu strigare Cantitatea
(litri)

Prețul inițial de
expunere la licitație
(lei), inclusiv TVA

Lotul nr. 1 Sediment de păcură M-100 estimativ 190000 1195737,48

Lotul nr. 2 ulei uzat TEXACO HDAX 5200 Gaz
Engine Oil SAE 15w-40 și ulei uzat
TEXACO HDAX 9200 Low Ash Gaz
Engine Oil SAE 40 în butoaie uzate de
metal a câte 208 litri

19344 225940,61

Condițiile pentru comercializarea sedimentelor de păcură sunt:
1. cheltuielile de extragere, curățare, încărcare și transportare a sedimentelor de păcură sunt
suportate de câștigător;
2. cantitatea de sedimente de păcură extrasă va fi cântărită pentru a stabili cantitatea efectivă
a bunurilor;
3. valoarea efectivă va fi stabilită după stabilirea cantității exacte a bunurilor.

Condițiile pentru comercializarea uleiului uzat sunt:
1. comercializarea în butoaie uzate de metal de 208 litri;
2. cheltuielile de încărcare și transportare a uleiului uzat sunt suportate de câștigător.

Achitarea prețului lotului se efectuează în termen de 7 zile.

Pentru a fi admişi la licitaţia „cu strigare”, participanţii sunt obligaţi să prezinte până la data
de 03.10.2022, ora 14:00, pe adresa mun. Bălţi, str. Independenţei, 33, of. 312:

1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depunerii conform
modelului stabilit);
2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:

 persoanele juridice: copia extrasului din Registrul de stat;
 persoanele fizice: copia buletinului de identitate;

3. documentul de plată care confirmă transferul acontului pentru fiecare lot în parte şi a
taxei de participare la licitaţie;
4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitaţie.

Taxa de participare la licitație pentru persoane fizice - 600 lei, iar pentru persoane
juridice - 1200 lei, precum şi acontul în valoare 10% din preţul inițial al lotului urmează a fi
transferate la contul de decontare IBAN-MD60AG000002251211026978 în BC
„MoldovaAgroindbank” S.A., S.R.L. “Rilici-Compani”, c/f 1004602001772 sau în casieria S.R.L.
„Rilici-Compani”.

Solicitanții au posibilitatea de a lua cunoștință cu bunurile expuse la licitație printr-o
programare la numărul de telefon: 0231-53367.

Informaţii privind licitaţia S.R.L. „Rilici-Compani” 069176725.


