
Tabelul 4

1

– încăpere nelocativă,  nr. cadastral 0100419.124.01.352, suprafaţa totală 71,4 

m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44. Condiții speciale: 

suportarea de către cîștigătorul licitației a cheltuielilor de delimitare și reamplasare 

a rețelei electrice

2 970,4 1 464,0 6 1 390,8 1 390,8 SRL Alexion Star 

2
Generator diesel FG Wilson P 135 – 1996 anul producerii, nr. B4895A/001, 

capacitatea 108 kw
0,0 72,6 3 85,7 86,0 Srl Wine&Spirits

2 970,4 1 536,6 x 1 476,5 1 476,8 x

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

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

1

Clădirea morii, nr cad 3639228.120.01, cu suprafața 215,3 m.p., depozit cu nr. 

cad. 3639228.120.02, cu suprafața 35,6 m.p., substație de transformare KTR 25/10-

04-81 VI50Hz, gard, poartă, amplasate pe un teren cu suprafața 0,1429 ha, situate 

în s. Șuri, r-nul Drochia (Prim-Avicola-Vest SRL)

320,0 127,2 8 538,0 538,0 Suratel Vera

2

25,96% din construcția cu supr 2989 m.p., nr cadastral 0300308.440.01; 

construcție nr. cad. 0300308.440.02, suprafața 42,0 m.p., 25,23% din terenul 

aferent cu nr. cad 0300308.440, situate în mun. Bălți, str. Krîlov, 24, (Junicart-

Com SRL)

598,0 52,5 8 402,3 326,3 SRL Ecobricheta

918,0 179,7 x 940,3 864,3 x

Cumpărătorul/

cîștigătorul licitației

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii octombrie 2020, în cadrul cărora activele au fost adjudecate

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă la 

31.10.2020

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


