
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate 

pînă la 

31.07.2021

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

44 269,4

2 Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098 8 46,1

3
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat etc.). 

39 54,5

x 370,0

1

încăpere locativă (apartament nr. 2) cu suprafața 162,1 m.p. (nr. cadastral 

3601115.186.01.002); ½ din teren cu suprafața 0,0944 ha (nr. cadastral 

3601115.186), amplasate pe adresa r-nul Drochia, or. Drochia, str. Grigore 

Ureche, 31

1 2 219,4

2

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.  

17 798,8

3 Utilaj-linie de desfirare a lînii în complet și mașini textile. 25 472,0

x 1 270,8

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)

15 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)
15 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)

15 2 250,4

4
Teren cu destinație agricolă, nr. cad 0121216.176, suprafața 4,4971 ha, din mun. 

Chișinău, or. Durlești, extravilan (SRL Business Arhitect în proces de faliment)
3 1 165,3

5

 construcţie comercială (nr. cadastral 0100413.196.01), suprafaţa la sol 1273,2 m. 

p., suprafaţa totală 2361,6 m. p., şi teren (nr. cadastral 0100413.196), suprafaţa 

0,1274 ha; construcţie comercială (nr. cadastral 0100413.249.01), suprafaţa la sol 

265,6 m. p., suprafaţa totală 605,2 m. p., şi teren (nr. cadastral 0100413.249), 

suprafaţa 0,0286 ha, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, bd Moscova 11/1, (C.C. 

„Camelia” S.A.)

3 106 928,9

6

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)

32 8 087,8

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii iulie 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)



7

Complex imobiliar (nr.cadastral 4801112.005, S=0,8452 hа; nr.cadastral 

4801112.005.01, S=640,4 m. p.; nr.cadastral 4801112.005.02, S=406,6 m. p.; 

nr.cadastral 4801112.005.05, S=57,1 m. p.; nr.cadastral 4801112.005.06, S=31,6 

m. p.), or.Glodeni, str.Mihai Eminescu, 6 (S.R.L. „ROALVIVO”, în proces de 

insolvabilitate)

19 1 139,2

8
complet de utilaj pentru producerea

hîrtiei igienice – 13 poziții (Raiax Paper Company)
30 626,0

9
complet de utilaj pentru producerea șervețelelor umede – 7 poziții;(Raiax Paper 

Company)
30 515,9

10
Apartament tip mansarda nr. 205a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 36/1, 

suprafața - 43,3 m.p. (Vis Construct Grup SRL)
32 442,7

11
Apartament tip mansarda nr. 222a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 36/1, 

suprafața - 45,5 m.p. (Vis Construct Grup SRL)
32 464,7

12

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 

12,2 m.p., nr. cadastral 6401103.081.02; teren aferent, supr 0,4125 ha, nr. cad. 

6401103.081 (S.A. Deservire-Orhei)

5 661,8

13

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

7 1 292,3

x 126 754,2

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

insolvabilității)


