
Tabelul 4

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

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

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

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

1
bunuri imobile, nr. cadastrale: 0100518.144; 0100518.144.01; 0100518.144.02, 

situate în mun. Chişinău, str. Bucuriei 7, (Vinaria Zîmbreni)
5 346,2 8 060,8 13 4 229,1 3 806,2 Srl Wine&Spirits

2

complex de producție (teren pentru construcții cu supr. 1,837 ha, nr. cad. 

3401113.210, construcție cu supr. 67,1 m.p., nr. cadastral 3401113.210.01, clădire-

construcție de producere cu supr. 508,8 m.p., nr. cadastral 3401113.210.02, 

construcție depozit cu supr. 331,5 m.p., nr. cad. 3401113.210.03, construcție 

depozit cu supr. 345 m.p., nr. cad. 3401113.210.04, construcție cu supr. 175,6 

m.p., nr. cad. 3401113.210.05, construcție cu supr. 64,3 m.p., nr.cad. 

3401113.210.06, construcție depozit cu supr. 236,3 m.p., nr. cad. 3401113.210.07, 

construcție depozit cu supr. 325,0 m.p., nr. cadastral 3401113.210.08, construcție 

cu supr. 157,0 m.p., nr. cad. 3401113.210.09, construcție cu supr. 467,7 m.p., nr. 

cad. 3401113.210.10, construcție cu supr. 20,0 m.p. , nr. cad. 3401113.210.11 

amplasate în r-nul Dondușeni, str. V.Komarov, f/n (Frimex SRL).

2 043,2 1 641,0 12 600,1 490,1 SRL Vero Nadino

3

AB-016, Încăpere locativă, cu suprafața de 80,7m2, nr. cadastral 

6401105.018.01.006, or. Orhei, str. Tamara Ciobanu, 8, ap. 6, SA „API” din 

Orhei, în procedură de faliment,

450,0 630,0 7 598,5 436,3 Bolfosu Igor

7 839,4 10 331,8 x 5 427,7 4 732,6 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 septembrie 2020, în cadrul cărora activele au fost adjudecate

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă la 

30.09.2020

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, mii 

lei

Valoarea la care 

activul a fost 

adjudecat, mii lei


