
Tabelul 4

1

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. 

1 833,0 3 030,0 24 2 010,2 2 010,2 SRL Baby Rosse

1 833,0 3 030,0 x 2 010,2 2 010,2 x

1

Încapere locativă (apartament nr. 37 cu 4 odai) cu suprafața 84,5  m. p., nr. 

cadastral  0300205.003.01.037, amplasate pe adresa mun. Bălți,  str. Mihai 

Viteazul, 71. 

405,8 440,0 24 351,0 351,0 Botezatu Ion

2

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. 

720,0 520,0 8 445,8 445,8 Panaev Denis

3

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.

117,0 72,0 26 40,6 40,6 Purici Constantin

4
autoturism Mercedes E220 CDI, anul 2003,  numărul de înmatriculare – CVP 

111
161,8 102,0 10 87,5 87,5 SRL Troninfo

5

casă de locuit individuală cu suprafaţa 117,0 m.p. ( nr. cadastral 

0300303.014.01), casă de locuit individuală cu suprafaţa la sol 118,1 m.p. şi cu 

suprafaţa totală 242,3 m.p. (nr. cadastral 0300303.014.02), teren aferent cu 

suprafaţa 0,0746 ha (nr. cadastral 0300303.014), amplasate pe adresa mun. 

Bălţi, str. Mircea cel Bătrân, 37

2 098,0 1 746,0 19 1 102,3 1 135,3 Cojocaru Nicolai

3 502,6 2 880,0 x 2 027,1 2 060,2 x

1

clădirea morii, nr. cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m. p.; clădirea 

depozitului, nr. cad. 3642202.063.02, suprafaţa 60,0 m. p.; clădirea 

laboratorului, nr. cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m. p., situate în s. 

Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru 

producerea făinii din porumb. S.R.L. „Moara Spicului”, în proces de faliment, 

maşină de recoltat sfeclă MRS-6, maşină pentru strîns şi încărcat sfeclă, se vind 

prin negocieri directe

203,0 534,7 23 170,3 178,8 Ala Balcenco

2 boroană Striegel AB 12m (Asetorin Agro SRL) 113,0 0,0 12 63,9 63,9 Trans Aidar SRL

3
apartament de tip mansardă nr. 143a, suprafața - 45,9 m.p., situat în mun. 

Chișinău, str. Sucevița 41 (Vis Construct)
167,0 0,0 18 144,7 144,7 Iamandii Dumitru

4
apartament de tip mansardă nr. 129a, suprafața - 45,9 m.p., situat în mun. 

Chișinău, str. Sucevița 41 (Vis Construct)
167,0 0,0 18 144,7 144,7 Iamandii Dumitru

5
apartament de tip mansardă nr. 142a, suprafața - 45,9 m.p., situat în mun. 

Chișinău, str. Sucevița 41 (Vis Construct)
167,0 0,0 18 144,7 144,7 Iamandii Dumitru

817,0 534,7 x 668,3 676,8 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 aprilie 2019, în cadrul cărora activele au fost adjudecate

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 30.04.2019

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, mii 

lei

Valoarea la care 

activul a fost 

adjudecat, mii lei


