
Tabelul 4

1
încăperi comerciale, nr. cadastrale 0100419.124.01.(111, 120,358), suprafaţa 

totală 994,6 m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44. 
40 921,0 22 666,0 17 13 292,0 13 300,0 Orhideea SRL

40 921,0 22 666,0 x 13 292,0 13 300,0 x

1

Casă de locuit individuală cu suprafața 116,2 m.p. (nr. cadastral 

5359203.078.01), construcție accesorie cu suprafața 58,4 m.p. (nr. cadastral 

5359203.078.02), construcție accesorie cu suprafața 18,0 m.p. (nr. cadastral 

5359203.078.03), teren pentru construcții cu suprafața 0,3717 ha (nr.cadastral 

5359203.078), amplasate pe adresa raionul Hîncești, com. Sărata-Galbenă, sat. 

Sărata-Galbenă, str. Iurii Gagarin, 13.

313,0 203,0 16 109,7 104,5 Prozorovschii Nicolai

2

încăpere locativă (apartament nr. 36 cu 3 odăi) cu suprafaţa 58,8 m.p., nr. 

cadastral  0100103.113.01.036, amplasată pe adresa mun. Chișinău,  str. Hristo 

Botev, 11/2.

558,0 679,0 8 612,8 796,6 Galici Evghenii

871,0 882,0 x 722,5 901,1 x

1

încăpere locativă (apartament cu 2 camere, varianta albă), nr. cadastral 

2501208.496.01.025, amplasată în or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 25 (Beruf 

Auto SRL)

155,5 309,5 13 154,0 140,0 Rozembac Nicolae Nicola

2
autocamion MERCEDES 1840 LS, nr. de înregistrare CLAJ879, a. p. 1997, 

culoare albă, (Beruf Auto SRL)
26,0 172,5 13 101,0 92,0 SRL ”Nirom Roz”

3
autocamion MERCEDES 1843, nr. de înregistrare CLAK305, a. p. 2001, culoare 

argintiu(Beruf Auto SRL)
46,8 198,0 13

102,0
92,0 SRL ”Nirom Roz”

228,3 680,0 x 357,0 324,0 x

Cumpărătorul/

cîștigătorul licitației

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii mai 2021, în cadrul cărora activele au fost adjudecate

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 31.05.2021

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, mii 

lei

Valoarea la care 

activul a fost 

adjudecat, mii lei

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

Total (active expuse la licitații de către executorii judecătorești și al administratorii 


