
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate 

pînă la 

31.12.2021

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, 

mii lei

1 Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098 12 35,7

2

construcție comercială cu suprafața la sol 269,5 m.p. inclusiv bunuri mobile, nr. 

cadastral 0100418.243.01, amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit G. 

Bănulescu-Bodoni, 61. Condiții speciale: asigurarea de către cîștigătorul licitației 

accesului în construcții conexe.

1 5 000,0

3

Construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. și cu suprafața 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. 

47 243,1

4 Cisco 3845 43 16,9

x 5 295,8

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

5 1 084,0

2 Utilaj brutăriei 3 486,1

3 Utilaj-linie pentru prelucrarea a lîinii în complect 29 384,5

x 1 954,6

1

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)

17 15 367,2

2

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)

17 1 209,5

3
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)
17 1 969,9

4

 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

4 377,9

5
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)
6 1 165,3

6
încăperi comerciale, suprafața 474 m.p., nr cad 0100201557.01, situate pe str. 

Ghioceilor 1, mun. Chișinău (SRL Tiptop)
1 5 768,4

x 25 858,2

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii decembrie 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 expuse la licitații de către executorii judecătorești și al administratorii 

insolvabilității)

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


