
Tabelul 4

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 x 0,0 0,0 x

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 x 0,0 0,0 x

1
Lotul nr. AB-44: încăpere, cu suprafaţa de 360,4 m.p., cu nr. cadastral 

6401105.160.01.005, situat pe adresa or. Orhei, str. C. Negruzzi, 80, nr. 50
783,4 1 215,9 4 1 097,4 987,7 Cebotari Lilia

2

lotului unic nr.1 situat în or. Soroca, str. V.Stroescu, 64 compus 

din:1.Construcție - Depozit (lit. A) nr.cad. 7801114.304.01; 2.Construcție – 

Secția de conserve (lit Г) nr.cad.7801114.304.02; 3.Construcție–Secția de 

conserve (lit.Ж) nr.cad.7801114.304.03;4.Construcție–Depozit lit(E) 

nr.cad.7801114.304.04; 5.Construcție – Secția de conserve (lit.Л) 

nr.cad.7801114.304.05; 6.Construție – Cazangerie (lit.K) 

nr.cad.7801114.304.06; 7.Construcție – Moara, Oloinița (lit.И) nr.cad. 

7801114.304.07; 8.Construcție – Ospătărie (lit.Б) nr.cad.7801114.304.08; 

9.Construcție – Cazangerie atelier (B) nr.cad.7801114.304.09; 10.Construcție – 

Sec.prel.pestelui+oficiu (lit.Д) nr.cad.7801114.304.10; 11.Сonstrucție – 

Substație electrică (lit. M) nr.cad.7801114.304.11;12.Construcție – Magazin 

(lit.H) nr.cad. 7801114.304.12; 13.Construcție – Vulcanizare (lit.P) nr.cad. 

7801114.304.13; 14.Construcție- Beci (5) nr.cad.7801114.304.14; 15.Teren 

aferent – 0, 9866 ha nr.cad.7801114.304; 16.Oloinița – 

nr.inventar.1233035;17.Moara Pectus Merav; 18.Sheller;(farimitor) de crupe; 

19.Zdrobilca

4 033,9 1 297,2 3 1 275,5 1 276,0 Spatarel Tatiana

4 817,3 2 513,2 x 2 372,9 2 263,7 x
Total (active expuse la licitații de către executorii judecătorești și al administratorii 

insolvabilității)

1. Licitații desfășurate de bancă

a) Active în proprietatea băncii

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

b) Active în posesia băncii

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

2. Licitații desfășurate de către executorii judecătorești și adminisitratorii insolvabilității

Informații privind licitațiile desfășurate pe parcursul lunii februarie 2018, în cadrul cărora bunurile au fost comercializate

Nr.ord. Descrierea activului

Valoarea de 

bilanț a 

activului/

valoarea de gaj 

Valoarea de 

piață, 

mii lei

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 28.02.2018

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, mii 

lei

Valoarea la care 

activul a fost 

adjudecat, mii lei

Cumpărătorul/

cîștigătorul licitației


