
1 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

Complex imobiliar (nr.cadastral 4801112.005, S=0,8452 hа; nr.cadastral 

4801112.005.01, S=640,4 m. p.; nr.cadastral 4801112.005.02, S=406,6 m. p.; 

nr.cadastral 4801112.005.05, S=57,1 m. p.; nr.cadastral 4801112.005.06, S=31,6 

m. p.), or.Glodeni, str.Mihai Eminescu, 6 (S.R.L. „ROALVIVO”, în proces de 

insolvabilitate)

4 000,0 3 415,0 20 1 139,2 1 110,7 FPC Sipuș SRL

2

bun imobil -încăpere nelocativă, cu nr. cadastral 7101105.160.01.02, cu 

suprafața totală 195,0 m.p., ce aparține cu drept de proprietate cet. Carabulea 

Tatiana și Carabulea Alexandru, amplasat în raionul Rîșcani, or. Rîșcani, str. 

Eternității 4.

150,0 91,0 2 72,8 76,8 Manole Adela

3

depozit cu suprafața de 549,0 m.p. cu nr. cadastral 6401208.102.01, depozit cu 

suprafața de 192,8 m.p. cu nr. cadastral 6401208.102.02, clădire de producere cu 

suprafața de 86,0 m.p. cu nr. cadastral 6401208102.03, teren aferent cu suprafața 

de 0,395 ha, cu nr. cadastral 6401208.102, situate pe adresa or. Orhei, str. 

Bogdan Petriceicu hasdeu 2/c  (SA Basarabia)

1 080,0 1 316,0 18 2 250,4 676,5 Popa Dumitru

5 230,0 4 822,0 x 3 462,3 1 864,0 x

Cumpărătorul/

cîștigătorul licitației

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

Nr.ord. Descrierea activului
Numărul de licitații 

desfășurate pînă la 

30.11.2021

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 


