
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 30.11.2018

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, 

mii lei

1

Clădire administrativă cu suprafața 208,6 m.p. (nr.cadastral 6401402.334.01) 

inclusiv bunuri mobile instalate, depozit cu suprafața 15,9 m.p. (nr.cadastral 

6401402.334.02), garaj cu suprafața 45,7 m.p. (nr.cadastral 6401402.334.03), 

garaj cu suprafața 41,9 m.p. (nr.cadastral 6401402.334.04) cu teren aferent cu 

suprafața 0,1007 ha (nr.cadastral 6401402.334), r-nul Orhei, or.Orhei, 

str.Scrisului Latin, 2/a. 

20 2 224,9

2

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. 

20 876,4

3

½ construcției comerciale cu suprafața la sol 315,6 m.p. și cu suprafața totală 

ocupată de către bancă 240,5 m.p.  (nr. cadastral –  9602212.358.01), încăpere 

cu suprafața 52,1 m.p. (nr. cadastral – 9602212.358.01.001) și teren cu suprafața 

0,0806 ha cu nr. cadastral – 9602212.358, amplasate pe adresa: UTA Gagauzia,  

or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 133. 

18 714,4

4

12/13 cotă-parte din construcția comercială, inclusiv bunuri mobile instalate  (nr 

cadastral 8501213.110.01) cu suprafața la sol 175,8 m.p. și cu suprafața totală 

ocupată de către bancă 221,4 m.p. inclusiv: încăperile nelocative cu nr. cadastral 

8501213.110.01.001 cu suprafața 149,5 m.p., nr. cadastral 8501213.110.01.002 

cu suprafața 71,9 m.p. și terenul aferent (nr. cadastral 8501213.110)  cu 

suprafața 0,0466 ha, garaj (nr.cadastral 8501213.149.01) cu suprafața 35,8 m.p. 

și terenul aferent (nr. cadastral 8501213.149) cu suprafața 0,0217 ha, amplasate 

pe adresa or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989, 11a., nr.1, nr.3

9 565,7

5
Încăpere nelocativă – subsol, nr. cadastral 8501213.147.01.005 cu suprafața 

57,6 m.p., amplasată pe adresa or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989, 11a.
9 22,0

6
Garaj сu nr. cadastral 4101202.070.02.346 cu suprafața 28,7 m.p., amplasat pe 

adresa or. Edineț, str. Șoseaua Bucovina, 19/9 nr. 346.
19 36,7

7

Construcţiile inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastrale 7801112.410.02-04 

cu suprafaţa 16,1 m.p.; încăperi administrative inclusiv bunuri mobile instalate: 

nr. cadastral 780112.410.01.001 cu suprafaţa 251,4 m.p., nr. cadastral  

7801112.260.01.057 cu suprafaţa 220,0  m.p.; şi teren aferent cu nr. cadastral 

7801112.410 cu  suprafaţă 0,0148 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. 

Independenţei, 77. Garajuri cu nr. cadastral 7801112.441.01 cu suprafaţa 85,0  

m.p. şi teren cu nr. cadastral 7801112.441 cu suprafaţa 0,015 ha, amplasate pe 

adresa or. Soroca, str. C. Negruzzi, 2/a. 

19 2 597,8

8
ATM model DIEBOLD, NCR, 77 buc. Cu prețul inițial de la 7 103 lei pînă la 

55 629 lei
22 2 109,8

9

Construcție comercială cu suprafața 113,4 m.p. (nr.cadastral 4301220.002.02), 

terenul aferent cu suprafața 0,0793 ha, încăperi: cu suprafață de 208,5 m.p. 

(nr.cadastral 4301220.002.01.001), cu suprafața de 183,0 m.p. (nr.cadastral 

4301220.002.01.002), r-nul Fălești, or. Fălești, str.Ștefan cel Mare și Sfînt, 73, 

73 nr.1

13 1 627,0

10

complexul de producere (nr. cadastrale 4116101.282.01-07) cu suprafaţa 

3171,40 m.p., cu teren aferent (nr. cadastral 4116101.282) cu suprafaţa 1,7591 

ha, amplasate pe adresa r-nul Edineţ, s. Bădragii Noi. 

20 282,0

Informații privind licitațiile desfășurate pe parcursul lunii noiembrie 2018, 

declarate nule

1. Licitații desfășurate de bancă

a) Active în proprietatea băncii



11
Cota de 19,47% din încaperea subsolului cu suprafața 826,6 m.p. (nr.cadastral 

9201106.607.01.001), or.Ungheni, str. Națională,17
19 335,2

12

Încăpere locativă (apartament nr.15 cu 4 odăi) cu suprafața 131,3 m. p., nr. 

cadastral 0100418.130.01.015 și 2/39 a încăperii  cu suprafața 1325,4 m.p. 

(două locuri de parcare)  cu nr. cadastral 0100418.130.01.077, amplasate pe 

adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108

15 1 489,3

13
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat 

etc.). 
12

237,6

x 13 118,7

1

încăpere locativă (apartament cu 2 odăi) cu suprafaţa 30,4 m. p., nr. cadastral 

7801104.243.01.006, amplasată pe adresa or. Soroca, str. V. Stroescu, 23/5, 

ap.6.

21 52,4

2

57 % din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața totală 522,6 

m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. 

Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia. 

17 60,8

3

încăpere comercială, suprafaţă 638,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.01.002), şi 

construcţie-garaj, suprafaţa 92,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.02), amplasate 

pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău

21 118,9

4

încăpere locativă (apartament nr. 91 cu 2 odăi) cu suprafaţa 52,6  m. p., nr. 

cadastral  0100212.114.01.091, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. 

Miorița, 3/1

4 770,7

5

construcţie de sănătate (asistenţă socială), suprafaţa la sol 141,1 m.p. şi suprafaţa 

totală 389,6 m.p., nr. cadastral 4101208.254.01, teren aferent, suprafaţa 0,0472 

ha, nr. cadastral 4101208.254, amplasate pe adresa: r-nul Edineţ, or. Edineţ, str. 

Independenţei 39/a. 

21 1 257,0

6

încăpere locativă (apartament nr. 5 cu 2 odăi) cu suprafaţa 68,1  m. p., nr. 

cadastral  0100419.228.06.005, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. George 

Coșbuc, 16. 

3 758,2

7

Cota-parte de 6/7 din casa de locuit individuală și din construcțiile accesorii – 

149,6 m. p., (nr.cadastral  0100420.411.01-04), mun.Chișinău, str.Avram Iancu  

20

19 397,0

8

Încapere locativă (apartament cu 1 odaie)  cu suprafața 17,3 m.p., nr. cadastral -  

9602217.178.01.074,  amplasată pe adresa UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga, 

str. K. Marx,13, ap.74. 

24 30,7

9  lingou de aur: standard 1A-479 3лА – 2, greutate 11 224,1 g, proba 99,97%. 3 6 930,5

10

încăpere locativă (apartament nr. 12 cu 2 odăi) cu suprafaţa 125,5 m.p., nr. 

cadastral  0100414.401.01.012, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. 

Academician Sergiu Rădăuțanu, 3.

1 2 398,0

11

Complexul de producere: construcții cu suprafața  la sol 1 887,0  m.p. și cu 

suprafața totală 3 200,3 m.p.  (nr. cadastrale  – 0100308.120.01-03), teren cu 

suprafața 0,711 ha și utilaj tehnologic pentru prelucrarea cărnii și producerea 

mezelurilor, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Industrială, 

27.  

19 11 905,1

12

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. 

16 1 037,7

b) Active în posesia băncii

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



13

Complexul imobiliar: construcțiile cu nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 

0300212.017.01-02 cu suprafața la sol conform registrul bunurilor imobile 11 

043,6 m.p. și cu suprafața totală 10 943,2 m.p., teren cu nr. cadastral 

0300212.009 cu suprafața 1,6957 ha, teren cu nr.cadastral 0300212.017 cu 

suprafața 1,0621 ha, amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și 

Sfînt, 170. 

12 8 734,3

14

Încapere locativă (apartament cu 3 odăi), suprafaţa – 72,5 m.p.,  nr. cadastral – 

0100404.163.01.052, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Iazului, 72/1 ap. 

52.

10 506,3

15

Încapere locativă (apartament cu 2 odăi), suprafaţa – 53,2 m.p.,  nr. cadastral – 

0100417.292.01.005, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Colina Pușkin, 

13a, ap. 5. 

10 440,2

16

Constructie administrativa cu nr. cadastral 0100518.458.01 cu suprafața la sol 

564,7 m.p. și cu suprafața totală 1680,3 m.p. cu teren aferent cu nr.cadastral 

0100518.458 cu suprafața 0,1661 ha, amplasate în or.Chișinău, str. Calea Ieșilor, 

14/2. 

23 6 799,8

17

Încăperi  locative: apartament nr. 16 cu două odăi, cu suprafața 44,2 m.p., nr. 

cadastral 0100204.125.01.016; apartament nr. 17 cu 1 odaie, cu suprafața 24.9 

m.p., nr. cadstral 0100204.125.01.017 – amplasate pe adresa mun. Chișinău, 

sect. Centru, str. Armenească, 25.  

16 900,3

18

Casă de locuit individuală cu suprafața 117,0 m.p. ( nr. cadastral 

0300303.014.01), teren aferent cu suprafața 0,0746 ha (nr. cadastral 

0300303.014), casă de locuit individuală cu suprafața la sol 118,1 m.p. și cu 

suprafața totală 242,3 m.p., amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Mircea cel 

Bătrân, 37.  

15 1 285,6

19

Construcție agricolă cu suprafața 206,0 m.p. (nr. cadastral 5501205.447.01) și 

teren agricol cu suprafața 0,922 ha (nr. cadastral 5501205.447), amplasate pe 

adresa or. Ialoveni, str. Mihai Viteazul, 3/b.

15 364,5

20

Construcție (depozit) cu suprafața 265,4 m.p. cu nr. cadastral 0100301.044.01 și 

teren aferent cu suprafața 0,095 ha (nr. cadastral 0100301.044), amplasate pe 

adresa mun. Chișinău, str. Haltei, 21. 

12 1 344,0

21

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. 

6 2 414,2

22

Casă de locuit individuală cu suprafața la sol 82,2 m.p. și cu suprafața totală 

107,7 m.p. (nr.cadastral 3601111.256.01), teren cu suprafața 0,0691 ha (nr. 

cadastral 3601111.256), construcție accesorie cu suprafața 21,9 m.p. (nr. 

cadastral 3601111.256.02), construcție accesorie cu suprafața 28,0 m.p. (nr. 

cadastral 3601111.256.03), construcție accesorie cu suprafața 63,2 m.p. (nr. 

cadastral 3601111.256.04), amplasate pe adresa or. Drochia, str. Ioan Vodă cel 

Viteaz, 28.

4 495,1

23 autoturism Toyota Prado, anul 2007,  numărul de înmatriculare – CVP 029 5 250,2

24
autoturism Mercedes E220 CDI, anul 2003,  numărul de înmatriculare – CVP 

111
5 155,7

25

Clădire de producere cu suprafaţa la sol 605,0 m.p. şi cu suprafaţa totală 700,5 

m.p. (nr. cadastral 0100405.033.01), construcţie accesorie cu suprafaţa 18,7 

m.p. (nr. cadastral 0100405.033.02), teren cu destinaţie specială cu suprafaţa 

0,126 ha (nr. cadastral 0100405.033), amplasate pe adresa mun. Chişinău, str. 

Calea Orheiului, 112.

2 7 722,0

26 Camion GAZ 3507, anul 1991,  numărul de înmatriculare – FLAJ 791. 10 26,1



27

teren cu suprafaţa 0,0681 ha (nr. cadastral 9201102.128), construcţie cu 

suprafaţa la sol 429,9 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03) cu încăperile atribuite 

la construcţie cu suprafaţa 30,4 m.p. (sînt înscrieri la nivel de încăperi izolate), 

încăperi cu suprafaţa 20,5 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.003), încăperi cu 

suprafaţa 63,3 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.005), încăperi cu suprafaţa 

33,5 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.007), încăperi cu suprafaţa 14,0 m.p. 

(nr. cadastral 9201102.128.03.008), amplasate pe adresa or. Ungheni, str. Mihai 

Sadoveanu, 4. (Octa Dam SRl în proces de lichidare) 

8 736,0

28

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. 

14 51 387,9

29

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. 

3 2 793,8

x 112 072,8

1 Autotractor, MAN 18.463FLS TGA4, BLDN 007, (Dumbrava Nord SRL) 12 80,4

2 Benă, Semiremorcă KOGEL SNC 024, BL007 DN (Dumbrava Nord SRL) 12 34,7

3 Autotractor, DAF TE 95XF, BLDN 004 (Dumbrava Nord SRL) 12 110,8

4 Benă, Semiremorcă KRONE SDP27, BL004 DN (Dumbrava Nord SRL) 12 28,6

5 Autotractor, DAF TE 95XF, BLDN 003 (Dumbrava Nord SRL) 12 84,4

6 Benă, Semiremorcă KRONE SDP27, BL003 DN (Dumbrava Nord SRL) 12 26,6

7 Autotractor, DAF TE 95XF, BLDN 002 (Dumbrava Nord SRL) 12 80,8

8 Benă, Semiremorcă KRONE SDP27, BL002 DN (Dumbrava Nord SRL) 12 28,6

9

teren, nr. cadastral 0300102.268, suprafața 0,0806 ha, situat în or. Bălți, str. 

Feroviarilor, 133 (Dumbrava Nord SRL)
1 366,7

10

cota de 40 % din șopron cu teren aferent, nr. cadastral 0300102.335, suprafața 

terenului 0,0686 ha, situat în or. Bălți, str. Feroviarilor, 133  (Dumbrava Nord 

SRL)

1 482,9

11

Complex patrimonial din 4 clădiri și teren aferent, nr. cadastrale 0300101.134 

(01,02,03,04), amplasate în mun. Bălți, str. Feroviarilor, 72, cota parte 50% din 

calea ferată cu nr. cadastral 0300101.424.01 și 50 % din terenul aferent 

0300101.424 (str. Ferovialelor 60), puntea și linia căii ferate cu terenul aferent 

nr. cadastral 0300101.447 str. Feroviarilor, 72, cota de 50% din calea ferată cu 

nr. cadastral 0300101.542.01 și terenul aferent 0300101.542 (str. 

Feroviarilor,60). Dumbrava Nord 

12 2 718,7

12

 apartament tip mansardă 122a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41,(Vis 

Construct)
16 144,7

13

nr.3 Mercedes-Benz-1986 (nr.șasiului VSA63133413107168) nr.de înregistrare 

SR BC 632 (Balsor)
7 27,0

14 Ventilator axial (Balsor) 7 0,5

2. Licitații desfășurate de către executorii judecătorești și adminisitratorii insolvabilității

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



15 Extruder (Balsor) 7 5,5

16 Cisterna 2,5 m3 (Balsor) 7 1,1

17 Cisterna 4,0 m3 (Balsor) 7 1,2

18 Cisterna 5,0 m3 – (Balsor) 7 1,5

19 Zdrobilca cu putere mica- (Balsor) 7 1,7

20 Amestecator pentru furaje –(Balsor) 7 6,2

21 Vitrina frigorifica 600SC – (Balsor) 7 1,4

22 Vitrina frigorifica 600SC – (Balsor) 7 1,4

23 Dulap pentru afumat 4KM-000 – (Balsor) 7 1,6

24 Autoclav pentru 1000 borcane- (Balsor) 7 3,4

25 utoclav pentru 1000 borcane – (Balsor) 7 3,4

26 Autoclav pentru 1000 borcane- (Balsor) 7 3,4

27 Cuptor rotativ CARMAX" – (Balsor) 7 6,5

28 Cuptor rotativ CARMAX" – (Balsor) 7 19,4

29 Dulap pentru afumat "VERINAX- (Balsor) 7 10,1

30 Plita pe gaz-(Balsor) 7 0,4

31 aşina de împachetat BX-450 – (Balsor) 7 0,4

32 Boiler- (Balsor) 7 0,3

33 Aparat de casa- (Balsor) 7 0,1

34 Aparat de casa – (Balsor) 7 0,1

35

bunuri imobile, nr. cadastrale: 0100518.144; 0100518.144.01; 0100518.144.02, 

situate în mun. Chişinău, str. Bucuriei 7, (Vinaria Zîmbreni)
5 6 428,0

36

Casă individuală de locuit, suprafața totală 264,5 m. p., nr. cad. 

0100203.461.01, și 3 construcții accesorii, suprafața totală 97,1 m. p., teren 

aferent, nr. cad. 0100203.461, suprafața 0,055 ha, amplasat

pe str. Dîmbului 26, mun. Chișinău (Galsam Service)

3 4 527,9

37

 construcţii de producere (5 hale), nr. cad. 3122213.030.01;02, amplasate pe un 

teren în folosinţă, suprafața 6,0895 ha, nr. cad. 3122213.030, amplasate în r-nul 

Criuleni, s. Cimişeni, terenurile agricole, nr. cad. 1023101.491; 1023101.492, S-

0,2524 ha,

amplasate în r-nul Anenii Noi, s. Cobusca Veche,(FINA SRL)

4 3 726,9

38

construcție, nr. cad. 312221303.01, suprafața 1068,5 m. p., inclusiv acoperișul, 

groapa de primire, amplasate în r-nul Criuleni, s. Cimişeni (FINA SA) 
4 414,3

39

imobil comercial, nr. cadastral 4801114024, 4801114024.01-02-03, 0,194 ha, 

or.Glodeni, str. Suveranităţii 3(Valviron Nord SRL)
8 2 034,5

40

 imobil industrial, nr. cadastral 4801112.317, 4801112.317.01-02, 0,6838 ha, or. 

Glodeni, str. M. Eminescu 6/2 (Valviron Nord SRL)
8 356,4

41

 apartament tip mansardă nr. 45a, situat în mun. Chișinău, sector Centru, șos. 

Hîncești nr. 22b,(Vis Construct)
16 682,7

42

 apartament tip mansardă nr. 803a, situat în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 

2/1, (Vis Construct)
16

390,7

43

încăperi cu suprafaţa 132,0 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.001), încăperi cu 

suprafaţa 47,5 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.002), încăperi cu suprafaţa 

46,2 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.004), încăperi cu suprafaţa 353,1 m.p. 

(nr. cadastral 9201102.128.03.006), scaun Senat, 160 buc., masă de sufragerie, 

22 buc., combină frigorifică D372SCM 4c -1 buc., vitrină frigorifică UGUR 

UDD 400SC – 2 buc., amplasate pe adresa or. Ungheni, str. Mihai Sadoveanu, 

4. 

8 1 712,3

44

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)

18 13 658,3

45

baza petrolieră, segmentul de linie de cale ferată şi dreptul de folosință a 

terenului cu suprafața de 2,1137 ha (Semințe Agro)
18 1 924,8

46

bun imobil (clădire de producere), nr. cad. 6401307.112.01, suprafaţa 866,2 m. 

p., teren pentru construcţii, nr. cad. 6401307.112, suprafaţa 0,1914 ha, 

amplasate în r-nul Orhei, or. Orhei, str. Unirii 57/H, (Mobillemn)

7 1 126,2



47

 încăperi nelocative, nr. cadastral 9201106.607.01 – 39,94%, r-nul Ungheni, str. 

Națională 17, (Speranta)
10 3 607,2

48

construcţiea comercială (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, 

suprafaţa 853,2 m.p., și a construcţiei accesorii, nr. cadastral 3601105.304.02, 

suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20 (Casa 

pîinei)

17 2 533,2

x 47 407,3

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

insolvabilității)


