
Tabelul 4

1
încăperi oficii, nr. cadastrale 0100419.124.01.(118, 351), suprafaţa totală 158,0 

m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44
3 707,1 1 928,0 7 1 671,9 1 672,0 Green Auto Trading SRL

3 707,1 1 928,0 x 1 671,9 1 672,0 x

1

 Casă de locuit individuală cu suprafața la sol  174,4 m.p. și cu suprafața totală 

307,3 m.p.  (nr. cadastral 5501203.087.01),  și  teren aferent cu suprafața 0,1361 

ha (nr. cadastral 5501203.087),  amplasate pe adresa or. Ialoveni, str. Alexandru 

Cristea, 9.

1 688,0 2 802,0 31 1 473,8 1 694,8 Grama Mariana

2

57 % din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața totală 418,3 

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

Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia. 

200,0 151,8 31 31,2 31,2 Țurcan Tatiana

1 888,0 2 953,8 x 1 505,0 1 726,0 x

1

clădire de producție cu utilaj tehnologic de prelucrare a cărnii și peștelui, nr. 

cadastral 0100120.024.30, suprafața la sol 634,0 m.p. cu teren în arendă pe 15,4 

ari, amplasat în mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. Muncești 801, pe teritoriul 

Z.A.L. Expo Business Chișinău, care înclude: sublotul nr. 1.1 - clădire de 

producție, nr. cadastral 0100120.024.30, suprafața la sol 634,0 m.p., cu teren în 

arendă pe 14,5 ari, amplasat în mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. Muncești 801, 

pe teritoriul Z.A.L. Expo Business Chișinău, sublotul nr. 1.2 - utilaj tehnologic de 

prelucrare a cărnii și peștelui, amplasat în mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. 

Muncești 801 (FIVILS)

2 792,8 1 854,2 13 1 354,3 1 218,9 Capațina Sergiu

2

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)

1 626,1 850,0 10 912,2 1 158,5 SRL Noi doi

3

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

Feroviarilor, 133,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)

500,0 515,5 21 406,4 873,6 SRL MARILEIA - COM

4 918,9 3 219,7 x 2 672,9 3 251,0 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 iunie 2020, în cadrul cărora activele au fost adjudecate

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă la 

30.06.2020

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, mii 

lei

Valoarea la care 

activul a fost 

adjudecat, mii lei


