
Tabelul 4

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. 

3 627,2 2 595,0 22 2 113,6 2 684,3 Falcea Vitalie

3 627,2 2 595,0 x 2 113,6 2 684,3 x

1

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. 

452,7 568,9 12 397,3 397,3 Sîrghi Eugeniu

2

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.

713,0 471,0 17 328,9 361,8 Gîscă Victor

3

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.

7 800,0 3 687,7 14 4 942,1 4 992,1 SRL Vega - Standart

4

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

670,0 540,0 21 358,2 376,2 SRL Molatest

9 635,7 5 267,6 x 6 026,5 6 127,3 x

1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1. Active expuse spre vînzare de către 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. Active expuse spre vînzare de către executorii judecătorești și adminisitratorii insolvabilității

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

Valoarea de 

bilanț a 

activului/

valoarea de gaj 

acceptată, mii 

lei

Valoarea de 

piață, 

mii lei

Cumpărătorul/

cîștigătorul licitației

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2018, în cadrul cărora activele au fost adjudecate

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 31.12.2018

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, mii 

lei

Valoarea la care 

activul a fost 

adjudecat, mii lei


