
Tabelul 4

1
Încăperi comerciale cu suprafața 443,4 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate 

(nr.cadastral 0100113.102.01.150), mun.Chișinău, bd.Dacia, 46
4 118,6 6 311,0 5 5 866,3 5 866,3 Cassidas SRL

4 118,6 6 311,0 x 5 866,3 5 866,3 x

1

încăpere locativă (apartament cu 1 cameră), suprafaţa 17,3 m.p., nr. cadastral 

9602217.178.01.074, amplasată pe adresa: UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. 

K. Marx 13, ap.74

53,9 21,5 33 19,4 20,3 Carapunarlî Nicolai

2

încăpere locativă (apartament nr. 15 cu 4 odăi) cu suprafaţa 84,6 m.p., nr. 

cadastral  0100413.162.01.015, amplasată pe adresa mun. Chișinău,  str. Miron 

Costin, 6/2

740,0 639,0 9 520,5 624,6 Calinchin Denis

3

Construcție (Depozit) cu suprafața 265,4 m.p.(nr. cadastra l0100301.044.01)  și  

teren aferent cu suprafaţa 0,095 га (nr. cadastral 0100301.044), amplasate pe 

adresa mun.Chișinău, str.Haltei, 21

1 700,0 955,6 21 818,8 820,0 Green Autotrading SRL

4

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.

336,7 183,8 12 157,6 165,5 Cebotar Alina

2 830,6 1 799,9 x 1 516,2 1 630,4 x

1

Complex de producere situat in or.Drochia, str.Gudanov, 51 – bloc administrativ 

cu nr.cadastral 3601104.168.01, cu suprafata 330,9 m.p., cladire de producere cu 

nr.cadastral 3601104.168.02, cu suprafata 1842,2 m.p., teren aferent cu 

nr.cadastral 3601104.168 (Pirvencol)

5 800,0 4 800,8 31 1 800,0 1 800,0 SRL Tud Nord Lux

2

obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S-216 m. p., situate în s. 

Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S-0,06 ha 

Pirvencol

200,0 250,5 31 76,0 76,0  Nagaievschi Albert

6 000,0 5 051,3 x 1 876,0 1 876,0 x

Cumpărătorul/

cîștigătorul licitației

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2019, în cadrul cărora activele au fost adjudecate

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 31.12.2019

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, mii 

lei

Valoarea la care 

activul a fost 

adjudecat, mii lei

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

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


