Tabelul 2
Active la situația din 30.11.2019 propuse pentru comercializare prin licitații,
în valoare mai mare de 1 milion lei
Nr. ord.

Prețul de start propus
în cadrul licitației, mii
lei

Descrierea activului

Data desfășurării
următoarei licitații

1. Active propuse pentru comercializare de către bancă
a) Active în proprietatea băncii
Cota parte în S.A." MOLDASIG" în mărime de 10.2%
1
9,465.8
24.12.2019-27.12.2019
Cota parte în S.A. "ASPA" în mărime de 6.26%
2
1,254.8
23.12.2019-06.01.2020
Cladire administrativa n.c. 2501212.004.01, Garaj n.c. 2501216.004.02, Garaj
n.c. 2501216.004.03, Teren aferent n.c. 2501216.004, or. Calarasi, str. P.
3
1,346.51
17.12.2019
Halippa 3
Constructie comerciala, prestare servicii n.c. 3401113.080.01, Lot de teren
4
1,809.54
17.12.2019
n.c. 3401113.080, or. Donduseni, str. Feroviarilor 8
Constructie comerciala, prestare servicii n.c. 3601105.163.01, Garaj n.c.
3601105.163.02, Lot de teren n.c. 3601105.163, or. Drochia, str. 31 August
5
2,203.80
17.12.2019
12/1
Construcție comercială prestare servicii n.c. 3101219.118.01, Lot de teren
6
3,473.44
17.12.2019
n.c. 3101213.118, Criuleni, str. 31 August, 116
Clădire administrativă n.c. 6201105.360.01, Teren aferent n.c. 6201105.360
7
1,251.92
17.12.2019
or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, nr.21/B
Clădire administrativă n.c. 8501213.130.02, Clădire administrativă n.c.
8
1,322.06
17.12.2019
8501213.130.01, Construcție accesorie n.c. 8501213.130.03, Lot de teren n.c.
8501213.13 or. Ștefan Voda, 31 August 1989, 9/B
Cladire administrativa n.c. 7101101.105.01, Teren aferent n.c. 7101101.105,
9
1,091.15
17.12.2019
or. Riscani, str. 31 August 1989, 9/b
Constructie comerciala (cota 53%) n.c. 0300207.107.01.002, Teren aferent
10
6,389.32
17.12.2019
(41.607%) n.c. 0300207.107, or. Bălți, str. 31 August 20/B
Total (active în proprietate propuse pentru comercializare de către bancă)
29,608.3
x
b) Active în posesia băncii
Construcţii comerciale, prestarea serviciilor (nr. cad. 6453108.271.01, 02; IV
nivele (S+Et1+Et2+M) cu S interioară conform dosar tehnic=964.28
1
1,255.0
(466.8+497.48) m.p.) cu S la sol conform documentelor de drept=393.6
10.01.2020
(203.6+190.0) m.p. şi teren pentru constructii aferent (nr. cad. 6453108.271)
S=0.063 ha, amplasate în r-nul Orhei, sat. Peresecina
Complex de locuințe tip townhouse (nefinalizate: grad de finalizare: 65.8%):
22 construcții locative cu III nivele fiecare cu Stot=3,120.84 m.p.; S la sol
2
6,780.0
10.01.2020
conform documentelor de drept=1,149.0 m.p. și teren pentru construcții
aferent (nr. cad. 3153212.150) S=0.371 ha, amplasate în mun. Chișinău, com.
Stăuceni, sat. Stăuceni, str. Chicago
Casa de locuit individuala ((nr. cad. 0100216.803.01) cu IV nivele
(S+Et1+Et2+M) cu S interioară conform dosar tehnic=496.3 m.p.) cu S la sol
3
3,670.0
conform documentelor de drept=195.8 m.p. şi teren pentru constructii
10.01.2020
aferent (nr. cad. 0100216.803) cu S=0.0637 ha, amplasate în mun. Chisinau,
sect. Centru, str. Ciocirliei, 21/7
Mijloace fixe (echipament televiziune, mobilier, etc.), amplasate în mun.
4
1,473.0
10.01.2020
Chișinău, str. Frumoasa 47
Total (active în posesie propuse pentru comercializare de către bancă)
13,178.0
x
2. Active propuse pentru comercializare de către executorii judecătorești și administratorii insolvabilității
Construcție comercială, prestarea serviciilor (nr. cad. 4380117.065.01) cu
S=28.1 m.p. și terenul de pămînt aferent cu S=0.101 ha (nr. cad.l
1
1,506.0
06.12.2019
4380117.065) în r-nul Fălești, com. Taxobeni și utilajul aferent stației de
alimentare cu combustibil
Construcţie industrială (fabrică de fermentare a tutunului) cu suprafaţa totală
2
3,169.0
09.12.2019
de 23,150.50 m.p. (nr. cadastrale 4373105.102.04, 05, 06, 07, 08, 09, 10),
amplasată în r-nul Făleşti, or. Făleşti, str. Gagarin, 5
Încăperi nelocative cu suprafaţa de 924.70 m.p. (nr. cad.
3
2,309.0
12.12.2019
0100414.401.08.003), amplasate în mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str.
Academician Sergiu Rădăuţan, 9
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Nr. ord.

4

5

6

7

8

9

Prețul de start propus
în cadrul licitației, mii
lei

Descrierea activului

1.(nr.
Active
pentru comercializare
de către bancă
Clădiri de producere și construcţii
cad.propuse
9601239.056.01-10)
cu
Stot=15,349.4 m.p. şi terenul de pământ aferent pentru construcții (nr. cad.
5,175.0
9601239.056) cu S=5.74 ha, amplasate în UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str.
Lenina, 11
Fabrica de prelucrare a cărnii şi producerea mezelurilor din Ungheni
amplasată în or. Ungheni, str. Bernardazzi, 19 (ZEL Ungheni). Fabrica se
7,495.0
expune în loturi separate: lotul de pămînt nr.cad. 9201104237 şi construcţiile
amplasate pe acesta
Construcţie comercială, prestarea serviciilor (staţie de alimentare cu petrol)
cu Stot=252.70 m.p. (nr. cad. 0100120.068.01) și utilaje aferente stației,
13,100.0
amplasată pe terenul de pămînt aferent cu S=0.45 ha, din mun. Chişinău, sect.
Botanica, sos. Munceşti, 801/1
Construcţie comercială (staţie de alimentare cu petrol) cu Stot=108.40 m.p.
(nr. cad. 3153000.434.01 ) amplasată pe terenul de pămînt aferent cu
8,698.0
S=0.0754 ha (nr. cad. 3153000.434) și utilaje aferente stației, situată în mun.
Chişinău, com. Stăuceni, sat. Stăuceni
Construcţie de transport şi comunicaţii (staţie de alimentare cu petrol) cu
Stot=116.00 m.p. (nr. cad. 1211201.039.01) amplasată pe terenul de pământ
1,710.0
aferent (nr. cad. 1211201.039) cu S=0.203 ha și utilaje aferente stației,
situată în r-nul Basarabeasca, sat. Başcalia
Terenuri de pământ pentru construcții (nr. cad. 5301206.074, 075) cu
S=0.101 ha și 0.697 ha, 7 rezervoare subterane și sistem de supraveghere,
amplasate în r-nul Hîncesti, or. Hîncesti, str. Chișinăului, 70a

Utilaje pentru prelucrarea țițeiului (rafinărie), depozitate pe adresa UTA
Găgăuzia, mun. Comrat, str. Industrială, nr.1
Total (active propuse pentru comercializare prin intermediul executorilor
judecătorești și al administratorilor insolvabilității)
10
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Data desfășurării
următoarei licitații

13.12.2019

17.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

3,031.0

20.12.2019

17,274.0

20.12.2019

63,467.0

x

