
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate 

pînă la 

30.11.2021

Prețul de start propus 

în cadrul ultimei 

licitații, mii lei

1 Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098 11 37,6

2 Cisco 3845 42 17,8

x 55,5

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

4 1 136,3

2
încăpere locativă (apartament nr. 52) cu suprafața 83,7 m.p., amplasată pe adresa 

mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 44
3 939,7

3 Utilaj brutăriei, amplasat în or. Drochia 2 562,0

4 Utilaj-linie pentru prelucrarea a lîinii în complect 28 404,7

x 3 042,8

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

suprafața - 43,3 m.p. (Vis Construct Grup SRL)
35 420,1

2
Apartament tip mansarda nr. 222a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 36/1, 

suprafața - 45,5 m.p. (Vis Construct Grup SRL)
35 441,4

3
complet de utilaj pentru producerea

hîrtiei igienice – 13 poziții (Raiax Paper Company)
33 331,4

4
complet de utilaj pentru producerea șervețelelor umede – 7 poziții;(Raiax Paper 

Company)
33 325,0

5

lot unic compus din utilaj de producere a betonului Mobil-3, teren, nr. cadastral 

0100510.320, condtrucții nr. cad. 0100510.320.01-04, amplasate pe adresa: mun. 

Chișinău, str. Codrilor 12/1 (Bristar - Grup SRL)

2 14 354,5

6

construcție comercială - prestare servicii cu suprafața la sol de 821,0 m.p., cod 

cadastral 6401402.161.01, și teren aferent cu suprafața de 0,1282 ha, cod 

cadastral 6401402.161, situate pe adresa, str. Vasile Lupu 36/1  (SA Basarabia)

16 15 367,2

7
autoturismul de model Chrysler 300C TOUR, a/p 2007, parcurs 137200 km (SRL 

Lorantrans)
2 75,0

8

teren agricol cu plantații (livadă), suprafața - 68,8697 ha, nr. cadastral 

3450210.152, 3450210.152.01, situate în raionul Soroca, s. Visoca (SRL 

Agroimpuls în proces de lichidare)

1 4 019,3

9

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)

7 300,0

10

 S.R.L. „Gustos-S”, în proces de lichidare. La licitaţie este

expus lotul unic - complex de producere: secţie de mezeluri cu abator, utilaj situat 

în or. Grădinilor 1, nr cad 3601113.397, 3601113.397.01-07

3 419,9

11

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)

18 1 209,5

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



12
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)
18 1 969,9

13

 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.)

5 96 503,3

14

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 

5,57 ha, nr. cadastral 6469314.003, amplasate în sat. Susleni, r-nul Orhei G.Ț. 

,,Popușoi Iurie Nicolai”

7 1 000,4

x 136 736,9

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

insolvabilității)


