
Tabelul 4

1

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

1

complex imobiliar: construcţii, nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 0300212.017.01-

02, suprafaţa la sol, conform registrului bunurilor imobile 11 043,6 m.p., suprafaţa 

totală 10 943,2 m.p., teren, nr. cadastral 0300212.009, suprafaţa 1,6957 ha, teren, 

nr.cadastral 0300212.017, suprafaţa 1,0621 ha, amplasate pe adresa: mun. Bălţi, 

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 170

5 681,4 16 634,0 26 4 968,1 12 122,1 SARCO ENGINEERING SRL

5 681,4 16 634,0 x 4 968,1 12 122,1 x

1

teren cu suprafața de 0,15 ha, nr.cadastral 0100117.025, și a construcției cu 

suprafața de 384,6 m.p., nr. cadastral 0100117.025.01, mun. Chișinău, str-la 

Muncești, 271/3, utilaj morii de grîu cu transport pneumatic de tip MG 10 P , utilaj 

pentru brutărie(Comtrack Trans SRL)

5 450,9 4 544,9 11 2 659,4 2 393,5 Coliba Trans Service SRL

2

Bunul imobil-clădire de producție cu suprafața de 725,2 m.p. și teren aferent 

pentru construcții, cu suprafața de 0,115ha, nr. cadastral 0300315.238; 

0300315.238.01, situat în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare,115. (SRL Flautex).

1 523,0 2 057,5 5 1 583,2 1 523,0 BAIUR-AGRO SRL

6 973,9 6 602,4 x 4 242,7 3 916,5 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 noiembrie 2020, în cadrul cărora activele au fost adjudecate

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă la 

30.11.2020

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, mii 

lei

Valoarea la care 

activul a fost 

adjudecat, mii lei


