
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate 

pînă la 

30.06.2021

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, 

mii lei

1

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 

suprafaţa 0,082 ha, cu nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or. 

Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a

43 283,8

2 Autoturism Chevrolet NIVA, anul 2011,  numărul de înmatriculare – CPL283 7 49,1

3 Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098 7 51,2

4
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat etc.). 

38 37,0

x 421,1

1

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.  

16 840,8

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) 

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. 

28 815,5

3 Utilaj-linie de desfirare a lînii în complet și mașini textile. 24 496,9

x 2 153,2

1

depozit cu suprafața de 195,5 m.p. cu nr. cadastral 6401101.086.01, depozit cu 

suprafața de 187,2 m.p. cu nr. cadastral 6401101.086.02, teren aferent cu 

suprafața de 0,1453 ha, cu nr. cadastral 6401101.086, situată pe adresa or. Orhei, 

str. Unirii 128/C, (SA Basarabia)

14 1 209,5

2
încăpere nelocativă, cu suprafața de 525,7 m.p. cu nr. cadastral 

6401101.082.09.001, situată pe adresa or. Orhei, str. Unirii 128  (SA Basarabia)
14 1 969,9

3

depozit cu suprafața de 549,0 m.p. cu nr. cadastral 6401208.102.01, depozit cu 

suprafața de 192,8 m.p. cu nr. cadastral 6401208.102.02, clădire de producere cu 

suprafața de 86,0 m.p. cu nr. cadastral 6401208102.03, teren aferent cu suprafața 

de 0,395 ha, cu nr. cadastral 6401208.102, situate pe adresa or. Orhei, str. Bogdan 

Petriceicu hasdeu 2/c  (SA Basarabia)

14 2 250,4

4

bunul imobil ce se află pe adresa: r-nul Ialoveni, or. Ialoveni, str. Mihai Viteazul 

5, nr cadastral 5501205.133 (teren), și nr. cad. 5501205.133.01 (construcții) - 

Nani Svetlana și Nani Dumitru

1 858,1

5

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 

Taraclia.

33 260,7

6 bun imobil, nr. cadastral 0300211.547.14 utilaje de prelucrat metalul  (Sadacus) 6 400,0

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii iunie 2021, 

declarate nule

1. Active expuse spre vînzare de către bancă

a) Active în proprietatea băncii

b) Active în posesia băncii

2. Active expuse spre vînzare de către executorii judecătorești și adminisitratorii insolvabilității 

Total (active în proprietate expuse la licitații de către bancă)

Total (active în posesie expuse la licitații de către bancă)



x 6 948,6

Total (active expuse la licitații de către executorii judecătorești și al administratorii 

insolvabilității)


