Tabelul 3
Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii octombrie 2020,
declarate nule

Nr.ord.

Descrierea activului

1. Active expuse spre vînzare de către bancă
a) Active în proprietatea băncii
încăperi comerciale, nr. cadastrale 0100419.124.01.(111, 120,358), suprafaţa
1
totală 994,6 m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44.
19,47% din încăpere subsolului cu suprafaţa 826,6 m.p. cu nr.cadastral
2
9201106.607.01.001, amplasat în or. Ungheni, str. Naţională,17
Complexul de odihna: construcțiile cu nr. cadastrale 3158301.028.013
3158301.028.14 cu suprafața la sol 1095,5 m.p. și cu suprafața totală 1356,4 m.p.
cu bunurile mobile amplasate pe adresa mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă
Construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. şi cu suprafaţa totală 422,3 m.p.
inclusiv bunuri mobile instalate, nr. cadastral – 1201313.337.01 şi teren cu
4
suprafaţa 0,082 ha, cu nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or.
Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a
5
ATM model DIEBOLD, NCR. (15 buc)
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat
6
etc.).
Total (active în proprietate expuse la licitații de către bancă)

1

2

3

b) Active în posesia băncii
Casă de locuit individuală cu suprafața 116,2 m.p. (nr. cadastral 5359203.078.01),
construcție accesorie cu suprafața 58,4 m.p. (nr. cadastral 5359203.078.02),
construcție accesorie cu suprafața 18,0 m.p. (nr. cadastral 5359203.078.03), teren
pentru construcții cu suprafața 0,3717 ha (nr.cadastral 5359203.078), amplasate
pe adresa raionul Hîncești, com. Sărata-Galbenă, sat. Sărata-Galbenă, str. Iurii
Gagarin, 13.
Construcție (nr. cadastral 4373105.109.01) cu suprafaţa la sol 158,6 m.p.,
construcţie (nr. cadastral 4373105.109.02) cu suprafaţa la sol 243,9 m.p.,
construcţie (nr. cadastral 4373105.109.03) cu suprafaţa la sol 1617,4 m.p.,
construcţie (nr. cadastral 4373105.109.04) cu suprafaţa la sol 596,5 m.p.,
construcţie (nr. cadastral 4373105.109.05) cu suprafaţa 83,1 m.p., construcţie (nr.
cadastral 4373105.109.06) cu suprafaţa 1586,3 m.p., construcţie (nr. cadastral
4373105.109.07) cu suprafaţa 8,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.08)
cu suprafaţa 28,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.09) cu suprafaţa la
sol 10,5 m.p. şi teren cu nr. cadastral 4373105.109 cu suprafaţa 1,836 ha,
amplasate pe adresa or. Făleşti, str. Iaşi, 1.
Complexul de producere: Fabrica de prelucrare a cerealelor pentru producerea de
alcool etilic: construcții cu nr. cadastrale 8501212.010.01-20, cu suprafața la sol
4392,7 m.p. și suprafața totală 4136,66 m.p., teren (nr. cadastral 8501212.010) cu
suprafața 1,8534 ha, cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa or. Ștefan Vodă, str.
Florilor și Fabrica de prelucrare a poamei și îmbutelierea vinului: construcții cu
nr. cadastrale 8514200.024.01-23, 30 cu suprafața la sol 9 350,5 m.p. și suprafața
totală 8531,7 m.p., teren (nr. cadastral 8514200.024) cu suprafața 3,698 ha, teren
(cu nr. cadastral 8514311.002) cu suprafața 1,2109 ha, construcție (nr. cadastral
8514311.002.01) cu suprafața 124,7 m.p., cu utilaj tehnologic, amplasate pe
adresa r-nul Ștefan Vodă, s. Carahasani, extravilan.

Numărul de
licitații
Prețul de start
desfășurate propus în cadrul
pînă la
ultimei licitații,
31.10.2020
mii lei

11

15 503,1

36

147,6

9

1 724,9

36

406,0

37

271,6

31

99,8

x

18 153,0

10

141,8

32

492,8

30

23 807,5

4

Casă de locuit individuală cu suprafața la sol 164,3 m.p. și cu suprafața totală
328,2 m.p. cu nr. cadastral 5511201.016.01, teren cu suprafața 0,082 ha (nr.
cadastral 5511201.016), amplasate pe adresa mun. Chișinău, com. Băcioi, sat.
Băcioi, str. Chișinău, 6.

9

1 086,6

5

Autoturism Mercedes GL550, anul 2010, numărul de înmatriculare – HNAZ824

8

340,2

Autoturism OPEL ASTRA, anul 2000, numărul de înmatriculare – CPX951
6
19,0
încăpere locativă (apartament nr. 36 cu 3 odăi) cu suprafaţa 58,8 m.p., nr.
cadastral 0100103.113.01.036, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Hristo
7
3
645,1
Botev, 11/2.
Complexul clădirilor de producere: construcție (nr. cadastral 8701202.327.05) cu
suprafața la sol 1130,8 m.p. și cu suprafața totală 1023,5 m.p., construcție (nr.
cadastral 8701202.327.06) cu suprafața la sol 836,4 m.p. și cu suprafața totală
757,9 m.p., construcție (nr. cadastral 8701202.327.09) cu suprafața la sol 348,7
m.p. și cu suprafața totală 305,4 m.p., construcție (nr. cadastral 8701202.327.10)
8
21
1 167,7
cu suprafața la sol 1612,1 m.p. și cu suprafața totală 1513,9 m.p., construcție (nr.
cadastral 8701202.327.11) cu suprafața la sol 1771,4 m.p. (construcție
nefinalizată), construcție (nr. cadastral 8701202.327.16) cu suprafața la sol 173,6
m.p. și cu suprafața totală 137,8 m.p., amplasate pe adresa or. Taraclia, str.
Pervomaiscaia, f/n.
Total (active în posesie expuse la licitații de către bancă)
x
27 700,8
2. Active expuse spre vînzare de către executorii judecătorești și adminisitratorii insolvabilității
apartament tip mansardă 122a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41,(Vis
28
1
Construct)
153,9
apartament tip mansardă nr. 45a, situat în mun. Chișinău, sector Centru, șos.
28
769,5
2
Hîncești nr. 22b,(Vis Construct)
format din bunuri imobile (oficii) cu nr. cadastral 6469305.190.01.014, suprafața,
84,6 m.p., nr. cadastral 6469305.190.01.008 cu suprafața 29,8 m.p., și nr.
1
230,5
3
cadastral 6469305.190.01.005 cu suprafața de 13,3 m.p., amplasate la etj. 2,
clădirea Primăriei sat. Susleni, r-nul Orhei G.Ț. ,,Popușoi Iurie Nicolai”
format din bunuri imobile (terenuri agricole) cu nr. cadastral 6469204.209 cu
suprafața de 0,09 ha, nr. cadastral 6469203.183 cu suprafața de 0,1225 ha, nr.
1
57,2
4
cadastral 6469114.176 cu suprafața de 0,5337 ha, nr. cadastral 6469114.013 cu
suprafața de 0,3141 ha., amplasate în sat. Susleni, r-nul Orhei G.Ț. ,,Popușoi Iurie
Nicolai”
format din bunuri imobile (depozit și parcare pentru tehnica agricolă) cu nr.
cadastrale 6469314.003.01, 02, 03, 04, 05, 06, cu teren aferent cu suprafața de
1
1 300,0
5
5,57 ha, nr. cadastral 6469314.003, amplasate în sat. Susleni, r-nul Orhei G.Ț.
,,Popușoi Iurie Nicolai”
Construcție de învățământ și educație cu suprafața totală 158,4 m/p, amplasată în
7
76,2
6
r-nul Ungheni, sat. Petrești (Eximacon)
complex de semănat Terminator (Asetorin Agro SRL)
21
7
475,5
moarăP6 AMM pentru macinat grîu în s. Zguriţa, r-nul Drochia Pirvencol
32
47,5
8
moară penrtu crupe PCABM-7, moara pentru macinat porumb, utilaj tehnologic
32
9
Pirvencol
71,2
teren, nr. cad. 4371209.241, suprafaţa 1.3731 m2; construcţie, nr. cad.
4371209.241.01, suprafaţa 366,9 m2; construcţie, nr. cad. 4371209.241.02,
suprafaţa 226.9 m2; construcţie, nr. cad. 4371209.241.03, suprafaţa 21 m2,
9
1 237,2
10
construcţie, nr. cad. 4371209.241.04, suprafaţa 26,4 m2; construcţie, nr.
cad.4371209.241.05, suprafaţa 84,3 m2 , aflate în r-nul Făleşti, com. Risipeni, s.
Bocşa S.R.L. ,,Interservicii
bunul imobil, situat în mun. Orhei, str. Alexandru Lăpușneanu, 2/B, și anume
depozit, suprafața de 1187,8 m.p., nr. cad 6401103.081.01; construcție, suprafața
1
817,0
11
12,2 m.p., nr. cadastral 6401103.081.02; teren aferent, supr 0,4125 ha, nr. cad.
6401103.081 (S.A. Deservire-Orhei)
6

12

13
14
15

Teren (nr. cadastral 6401207.229) cu suprafața 1,4271 ha (servitut de acces pe ter.
6401207.050), construcție (nr.cadastral 6401207.229.01) cu suprafața la sol
1298,7 m.p. și cu suprafața totală 1077,92 m.p. cu edificii și îmbunătățiri
efectuate, amplasate pe adresa mun. Orhei, str. Eliberării, 172/N. SRL Consmont
Fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb, inclusiv construcţii, nr. cadastrale
270122600201-40, reţele de comunicaţii inginereşti, instalaţii, drumuri, edificii şi
utilaj folosit în procesul tehnologic (r-nul Căușeni, or.Căușeni, str.Tighina, 17)
(Semințe Agro)
autoturism Dacia Logan MCV, n/i CVS 014 (Aurelia Brno SRL)
baza petrolieră, segmentul de linie de cale ferată şi dreptul de folosință a terenului
cu suprafața de 2,1137 ha (Semințe Agro)

Construcție, suprafața 1001,7 m. p., nr. cadastral 6420208.009.01; construcție,
suprafața 999,6 m. p., nr. cadastral 6420208.009.02; clădire administrativă,
16
suprafața 70,4 m. p., nr. cadastral 6420208.009.03; depozit, suprafața 39,7 m. p.,
nr. cadastral 6420208.009.04; teren aferent, suprafața 4,198 ha, nr. cadastral
6420208.009, amplasate în r-nul Orhei, com. Chiperceni, s. Voroteț (Vlaconic)
Construcție comercială, prestare servicii, nr. cad. 8723203.040.01, 02, 03, cu
terenul aferent, nr. cad. 8723203.040. Bunurile sînt amplasate în s. Corten, r-nul
17
Taraclia.
Total (active expuse la licitații de către executorii judecătorești și al administratorii
insolvabilității)

3

1 772,7

30

9 984,5

1

52,9

27

1 407,1

15

500,0

29

304,0

x

19 257,0

